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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016559-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SCHWING EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OCTAVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO OAB - SP152916 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA - PLANTÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 

1016559-11.2020.8.11.0041 Recebido às 09h57min. Vistos, em plantão 

judicial. Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar 

impetrado por SCHWING EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. contra ato 

indigitado coator de lavra do SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA 

PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO MATO GROSSO, 

ambos devidamente qualificados, onde objetiva a concessão do 

provimento antecipatório para que seja autorizada a postergação, pelo 

prazo de 90 (noventa) dias, do prazo de vencimento do Diferencial de 

Alíquota de ICMS (“Difal”) devido ao Estado do Mato Grosso, quanto aos 

fatos geradores de março, abril e maio/2020, , afastando-se a aplicação 

de quaisquer penalidades (seja juros de mora ou multa) e todos e 

quaisquer atos tendentes à cobrança do imposto no período postergado. 

Documentos juntados eletronicamente à exordial. Os autos vieram 

conclusos em plantão. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. O Conselho Nacional de Justiça estabeleceu que devem ser 

apreciados em plantão somente casos de natureza urgente e necessários 

à preservação de direitos. Vejamos o que diz o art. 1º, §1º da Res. nº 

71/2009 do CNJ: “Art. 1º. O Plantão Judiciário, em primeiro e segundo 

graus de jurisdição, conforme a previsão regimental dos respectivos 

tribunais ou juízos destina-se exclusivamente ao exame das seguintes 

matérias: (...) f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não 

possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que 

da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação. 

(...)”. Assim, entendo que o caso trazido à apreciação encontra óbice na 

citada Resolução, pois não caracteriza situação que não possa aguardar 

o retorno do expediente regular, motivo pelo qual não conheço do pedido, 

vez que a matéria se enquadra na proibição de apreciação em plantão 

forense. Distribua-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de abril de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1016566-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON AMORIM AIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT10151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRA PINTO DE AMORIM SIECOLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM - PLANTÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 

1016566-03.2020.8.11.0041 Recebido às 10h36min. Vistos, em plantão 

judicial. Cuida-se de Ação de Interdição com pedido de curatela provisória 

em tutela de urgência proposta por ANDERSON AMORIM AIRES em face 

do CIRA PINTO DE AMORIM SIECOLA, objetivando a concessão do 

provimento antecipatório para que seja nomeado como curador da Sra. 

CIRA PINTO AMORIM SIECOLA a fim de que possa representá-la nos atos 

da vida civil, sobretudo na adequada gestão dos recursos fundamentais à 

sua manutenção, até decisão de mérito. Documentos juntados 

eletronicamente à exordial. Os autos vieram conclusos em plantão. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. O Conselho Nacional 

de Justiça estabeleceu que devem ser apreciados em plantão somente 

casos de natureza urgente e necessários à preservação de direitos. 

Vejamos o que diz o art. 1º, §1º da Res. nº 71/2009 do CNJ: “Art. 1º. O 

Plantão Judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme a 

previsão regimental dos respectivos tribunais ou juízos destina-se 

exclusivamente ao exame das seguintes matérias: (...) f) medida cautelar, 

de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário 

normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco 

de grave prejuízo ou de difícil reparação. (...)”. Assim, entendo que o caso 

trazido à apreciação encontra óbice na citada Resolução, pois não 

caracteriza situação que não possa aguardar o retorno do expediente 

regular, motivo pelo qual não conheço do pedido, vez que a matéria se 

enquadra na proibição de apreciação em plantão forense. Distribua-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA N°:

0713066-25.2019.8.11.0000 (Favor mencionar este número)

Requerente(s):

 SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Advogado(A):

 Carina Silva de Souza Dourado

 Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valores de Custas Judiciais 

formulado por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, por meio do seu 

representante legal, no valor de R$ 6.733,88 (seis mil e setecentos e trinta 

e três reais e oitenta e oito centavos).

 Conforme regulamenta a Instrução Normativa SCA nº 02/2011 - versão 4 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os pedidos de restituição deverão 

ser instruídos com os seguintes documentos:

 • Requerimento da parte ou Advogado ao Juiz Diretor da Comarca ou do 

Juizado Especial;

 • Procuração Judicial com poderes específicos para “receber e dar 

quitação” dos valores a serem restituídos a serem restituídos (art. 105 do 

CPC) – caso o beneficiário não seja o “pagante da guia” de recolhimento 

das custas processuais ou “parte do processo”;

 • Contrato Social, quando o beneficiário for Pessoa Jurídica, número de 

CNPJ, data de nascimento e CPF de todos os Sócios, e-mail da empresa e 

endereço completo;

 • Dados pessoais do beneficiário, quando for Pessoa Física, número do 

CPF, data de nascimento, e-mail, e endereço completo;

 • Dados bancários do beneficiário (banco, agência e conta corrente), não 

podendo ser conta poupança ou conta salário;

 • Apresentar as guias e comprovantes de pagamento.

 • Certidão devidamente selada, do Distribuidor Judicial, do Gestor da 

Vara/Juizado ou do Gestor da Central de Mandados, conforme o caso, em 

se tratando de recolhimento indevido, a maior, em duplicidade ou não 

utilização das guias em atos do processo (Autenticação, 

Desarquivamento, Certidões, Formal de Partilha, Recurso de Apelação ou 

Recurso Inominado);

 • Deferimento do(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) Diretor(a) do Fórum ou Juizado 

Especial;

 • Certidão ou Informação da divisão de Custas do Departamento Judiciário 

Auxiliar – DEJAUX/MT, nos casos de não interposição de Agravo de 

Instrumento e não expedição de Certidão Negativa;

 • Nos casos de restituição, com correção monetária dos valores 

provenientes de recolhimento a maior, em duplicidade ou indevido, o índice 

aplicado será a tabela de atualização monetária Gilberto Melo (tabela não 

expurgada) – www.gilbertomelo.com.br.

 Desse modo, tendo em vista que SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA 

LTDA é o beneficiário, verifica-se a ausência dos (as) seguintes 

documentos/informações no pedido:

 • Procuração Judicial com poderes específicos para “receber e dar 

quitação” dos valores a serem restituídos a serem restituídos (art. 105 do 

CPC) – caso o beneficiário não seja o “pagante da guia” de recolhimento 

das custas processuais ou “parte do processo”;

 • Contrato Social, quando o beneficiário for Pessoa Jurídica, número de 

CNPJ, data de nascimento e CPF de todos os Sócios, e-mail da empresa e 
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endereço completo;

 • Dados pessoais do beneficiário, quando for Pessoa Física, número do 

CPF, data de nascimento, e-mail, e endereço completo;

 • Dados bancários do beneficiário (banco, agência e conta corrente), não 

podendo ser conta poupança ou conta salário;

• Certidão devidamente selada do Gestor da Vara, conforme o caso, em 

se tratando de recolhimento indevido, a maior, em duplicidade ou não 

utilização das guias em atos do processo (Autenticação, 

Desarquivamento, Certidões, Formal de Partilha, Recurso de Apelação ou 

Recurso Inominado).

Considerando que deve ser rigorosamente observada a presença de 

todos os itens que constam na relação, intime-se a requerente para 

apresentar os documentos acima, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 14 de abril de 2020.

(assinado eletronicamente)

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021556-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Visto. Zelia Aparecida da Silva ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de Lumen Consultoria, 

Construções e Comércio Ltda, com sua consequente inclusão do valor de 

R$ 16.667,89, no quadro geral de credores. A recuperanda não se opõe 

ao valor pleiteado pela habilitante (id 18789997). O Administrador Judicial 

opina pela procedência do pedido (id 17515046). Parecer do Ministério 

Público pela não intervenção no feito (id 24105893). É o relatório. Decido. 

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 16.667,89, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0000479-67.2017.5.23.0022. 

Considerando que a recuperanda não se opõe ao pedido, bem como a 

manifestação favorável do administrador judicial, e estando o cálculo 

atualizado conforme os termos legais, a inclusão do crédito é medida que 

se impõe. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente pedido de 

Habilitação de Crédito e, em consequência, determino que o administrador 

judicial proceda à inclusão do crédito de Zelia Aparecida da Silva, no 

quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 16.667,89, 

classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. Isento de 

custas e honorários advocatícios por não haver litigiosidade. Após, 

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

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1002199-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT9237-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE Certifico que os embargos de declaração 

opostos pela parte requerida (id 29741239) são tempestivos. Assim, tendo 

em vista os efeitos infringentes dos referidos aclaratórios, intimo a parte 

autora para apresentar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias. Cuiabá, 

14 de abril de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1002199-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT9237-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE Certifico que os embargos de declaração 

opostos pela parte autora (id 29779831) são tempestivos. Assim, tendo 

em vista os efeitos infringentes dos referidos aclaratórios, intimo a parte 

requerida para apresentar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cuiabá, 14 de abril de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005355-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte autora para efetuar a 

juntada da guia de recolhimento das custas, bem como respectivo 

comprovante de pagamento, atinente aos presentes autos. Cuiabá, 14 de 

abril de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível
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Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005361-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte autora para efetuar a 

juntada da guia de recolhimento das custas, bem como respectivo 

comprovante de pagamento, atinente aos presentes autos. Cuiabá, 14 de 

abril de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1016820-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SUPORTE EMPRESARIAL LTDA - EPP (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JOAO PAULO FORTUNATO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAO PAULO FORTUNATO OAB - 570.173.521-49 (REPRESENTANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE Certifico que os embargos de declaração 

opostos pela parte autora (id 29758008) são tempestivos. Assim, tendo 

em vista os efeitos infringentes dos referidos aclaratórios, intimo a parte 

requerida para apresentar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cuiabá, 14 de abril de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1032303-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN ROZELIA AMORIM ESPINDOLA (AUTOR(A))

GILSON CUNHA ESPINDOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTINS FRAGA OAB - MT13513-O (ADVOGADO(A))

MANOEL DOS SANTOS MELO FILHO OAB - MT25571/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

maria do socorro (REU)

JULIANO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1032303-80.2019.8.11.0041. AUTOR(A): GILSON CUNHA ESPINDOLA, 

CARMEN ROZELIA AMORIM ESPINDOLA REU: JULIANO FRANCISCO DE 

ALBUQUERQUE, MARIA DO SOCORRO Vistos etc. Tendo em vista a 

certidão acostada ao id. n. 30550998, DETERMINO a intimação PESSOAL 

da parte autora, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, manifeste interesse 

no prosseguimento do feito ou na homologação do acordo, sob pena de 

extinção por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC. Havendo 

interesse na homologação do acordo, deverá sanar as irregularidades 

apontadas no id. n. 28926853. Decorrido o termo, certifique-se e volva-me 

concluso. Intime-se. Às providências. Cuiabá, data registrada no sistema. 

(assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1015883-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MONTEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO GONCALO DA COSTA OAB - MT15304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL, EMIR LUCAS E OUTROS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VICTORINO MONTEIRO DA SILVA NETO OAB - 298.807.341-49 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1015883-63.2020.8.11.0041. AUTOR(A): SEBASTIANA MONTEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: LOURIVAL, EMIR LUCAS E OUTROS Vistos, Trata-se 

de AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO ajuizada por SEBASTIANA 

MONTEIRO DA SILVA e VICTORINO MONTEIRO DA SILVA NETO, em 

desfavor de LOURIVAL, EMIR LUCAS e OUTROS, visando repelir ameaça 

ao exercício da posse de um lote localizado em Barão de Melgaço. Os 

autos vieram-me conclusos após o douto Promotor de Justiça recomendar 

a emenda à inicial (id. n. 31176083). Compulsando os autos, verifico que 

assiste razão o Parquet, razão pela qual passo às seguintes deliberações: 

Em que pese a parte autora tenha mencionado ser proprietária e 

possuidora de 1/3 do imóvel localizado no município de Barão de Melgaço, 

sua área não resta cabalmente delimitada e, portanto, não é possível 

identificar qual a área é objeto de ameaça pelos réus. A delimitação da 

área em litígio é imprescindível para indicação do objeto da lide, 

pressuposto sem o qual torna prejudicada a pretensão da parte. O Egrégio 

Tribunal de Justiça, também, há muito tempo se posicionou no sentido, 

vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE - IMÓVEL RURAL - NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA EXATA 

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA - CARÊNCIA DA AÇÃO - 

OBSERVÂNCIA RECONHECIDA DO PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO - RECURSO 

IMPROVIDO. Nas ações possessórias, além demonstrar a presença dos 

requisitos prelecionados no artigo 927 do Código de Ritos, exige-se a 

delimitação do imóvel com a precisa definição de seus contornos. Ausente 

a descrição da área ocupada e objeto da reintegração de posse, o 

processo deve ser extinto, por inépcia da petição. Em se tratando de 

matéria eminentemente fática, em observância ao princípio da imediação, 

se deve sempre prestigiar as decisões proferidas na instância de piso. 

(Ap 72618/2008, DES. JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/09/2008, Publicado no DJE 

25/09/2008)”. Isto posto, a parte autora deverá, no prazo de 15 dias, 

promover a delimitação precisa do objeto da lide, indicando de forma clara 

e precisa as áreas supostamente esbulhadas pelos réus, inclusive se 

valendo de croqui, mapas e memorial descritivo, conforme dispõe o art. 

225 da Lei de Registros Públicos, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. No prazo acima mencionado, ainda, a parte autora deverá 

comprovar de forma clara e indubitável a forma como vinha exercendo 

sua posse, haja vista que toda documentação carreada no feito se presta 

para comprovar sua propriedade e, portanto, não se presta para 

comprovar a sua pretensão. Destarte, em 15 dias, a parte autora deverá 

comprovar como vinha mantendo sua posse, se realizava limpeza, 

vistorias, bem como se eventualmente erigiu benfeitorias nessa área. 

Nesse interim, deverá esclarecer quando iniciou a ameaça ao exercício da 

posse. Cumprida a emenda ou decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado, colha-se parecer do MPE. Intime-se à autora, via DJE. Às 

providências. Cuiabá, data registrada no sistema. (assinado digitalmente) 

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
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Processo Número: 1022729-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CANDIDA GARCIA MARVULLE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E 

BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022729-04.2017.8.11.0041. AUTOR(A): ANTONIA CANDIDA GARCIA 

MARVULLE REU: ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA 

MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em 

saneador, Trata-se de ação de manutenção de posse c/c tutela de 

urgência e perdas e danos proposta por ANTÔNIA CÂNDIDA GARCIA 

MARVULLE, em desfavor de ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA 

POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

representado pelo Presidente Adão Benedito de Toledo e ABRÃO 

BENEDITO DE TOLEDO (excluído da lide id. n. 11571633). Na inicial, alega a 

parte a autora ser possuidora e proprietária de 04 (quatro) lotes contíguos 

pertencentes ao Projeto Cinturão Verde, localizados no Bairro Pedra 90, 

quais sejam lotes 1A, 2, 3 e 4. Aduz ter erigido benfeitorias como casa de 

alvenaria com três cômodos, poço semiartesiano e cerca de arame liso. 

Além disso, mantém residindo na área o Sr. Joaquim Domingos, que pratica 

atividades de subsistência. Ocorre que, no dia 11 julho de 2017, a autora 

foi informada que parte da cerca da área havia sido cortada, e os réus 

teriam adentrado com trator, promovendo aberturas de picada. No dia 

seguinte, a demandante alega ter ido à área e constado a invasão 

perpetrada pelo Cabo Toledo, representante da Associação ré. Nesta 

ocasião, a autora registrou boletim de ocorrência. Por todo o exposto, a 

autora pugnou pelo deferimento da liminar de manutenção da posse. No 

mérito, requereu a procedência da ação, com pedido de condenação dos 

réus por perdas e danos. Instruiu a inicial com alguns documentos. O 

pedido liminar de manutenção de posse foi deferido em favor da parte 

autora, consoante id. n. 9126580. Neste decisum também foi concedido os 

benefícios da gratuidade da justiça e arbitrado o valor da causa em 

R$50.000,00 (cinquenta mil reais). O cumprimento da liminar se deu 

conforme o auto lavrado no id. n. 9269380. Contestação foi apresentada 

pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar 

do Estado de Mato Grosso (id. n. 9596041). Em sede de preliminar, 

arguiram que a concessão da gratuidade de justiça à parte autora é 

indevida, bem como requereram a extinção da demanda sem resolução do 

mérito por inépcia da inicial, haja vista que a autora não comprovou a 

posse, nem a turbação. A Associação ré formulou pedido contraposto de 

proteção possessória. No id. n. 9724442, a autora impugnou a 

contestação da Associação. Em virtude do pedido contraposto, foi 

designada audiência de justificação. Além disso, foi indeferido o pedido de 

revogação dos benefícios da justiça gratuita concedida a autora, bem 

como determinada a expedição de ofício ao INTERMAT solicitando 

informações quanto ao procedimento de legitimação dos lotes em questão 

(id. n. 9919395). Abrão Benedito de Toledo ofertou contestação no id. n. 

10844741 e interpôs agravo de instrumento no id. n. 10850262. Audiência 

de justificação para análise do pedido contraposto foi realizada no id. n. 

11689401. Nesta oportunidade o réu ABRÃO BENEDITO DE TOLEDO foi 

excluído da lide e a liminar foi deferida parcialmente em favor da parte 

autora, de modo que a proteção possessória passou a incidir somente no 

lote de área 1A, local da turbação. Foi consignado que os lotes 2 e 4 são 

objeto de discussão de outra ação. O agravo de instrumento foi julgado 

prejudicado, em face da exclusão do réu Abrão da lide (id. n. 12231461). 

Audiência de saneamento foi designada no id. n. 14400802. 

Ofício-resposta do INTERMAT foi colacionado no id. n. 16494077. 

Audiência de saneamento realizada no id. n. 17130022, ocasião em que 

fora verificado que a discussão desta demanda recai sobre área diversa 

daquelas sob o nº 1027653- 58.2017.8.11.0041 e o de nº 

1038445-71.2017.8.11.0041. Portanto, com a delimitação da área, foi 

determinado o desapensamento dos presentes autos daqueles retros 

mencionados, bem como dos embargos de terceiro ajuizado sob o nº 

1038445-71.2017.8.11.0041, haja vista a extinção sem resolução do 

mérito por ilegitimidade ativa (id. n. 25744193). As partes foram intimadas 

para especificarem provas que pretendessem produzir (id. n. 25744193). 

A Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do 

Estado de Mato Grosso manifestou pela produção de prova testemunhal 

(id. n. 26574300) e a autora requereu no mesmo sentido (id. n. 26586324). 

É o necessário. Fundamento e Decido. Trata-se de ação de manutenção 

de posse c/c tutela de urgência e perdas e danos proposta por ANTÔNIA 

CÂNDIDA GARCIA MARVULLE, em desfavor de ASSOCIAÇÃO DE CABOS 

E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO. Importa destacar que a lide recai tão somente sobre o 

lote 1A do Projeto Cinturão Verde, localizado no Bairro Pedra 90, 

consoante decisum proferido no id. n. 25744193. Superado isso, passo à 

análise das preliminares suscitadas pela defesa da ASSOCIAÇÃO DE 

CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO e deixo de perquirir as preliminares arguidas 

por Abrão Benedito de Toledo por ter sido excluído da lide, conforme id. n. 

11571633. -DA REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA A preliminar já foi analisada e rejeitada no id. n. 9919395. 

-INÉPCIA DA INICIAL Aduzem que a requerente alega exercer a posse, 

mas não comprova. Da mesma forma, sustentam que inexistem provas da 

ocorrência da turbação. Verifico que tal argumento não coaduna com a 

preliminar aventada, mas se confunde com o mérito. Não vislumbro a 

presença de fatos ilógicos, nem pedido juridicamente impossível, tampouco 

incompatibilidade entre pedidos. Destarte, não há que se falar em inépcia 

da inicial. Observo que a análise definitiva do exercício da posse se dará 

com o decorrer da instrução processual, e, portanto, as alegações de não 

exercício de posse e inexistência de turbação se confundem com o mérito. 

Portanto, REJEITO a preliminar aventada. Tratando-se de ação 

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

a autora quanto aos fatos constitutivos do seu direito, e aos réus quanto 

aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, fixo 

os pontos controvertidos sobre os quais incidirão a prova: a) a origem da 

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

exercício; b) se esta POSSE era pública, mansa e pacífica na data do 

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

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

benfeitorias e quem as construiu. 1. Para elucidar os pontos 

controvertidos acima, DEFIRO a produção de prova testemunhal. 2. 

Todavia, diante do atual cenário da pandemia causada pelo COVID-19 e 

em atenção ao art. 2º, §4º, da Portaria-Conjunta n. 249, de 16 de março de 

2020, como medida temporária de prevenção ao contágio, deixo de 

designar, por ora, audiência instrutória, que será agendada no prazo mais 

breve possível. 3. INTIME-SE as partes para, no prazo, de 05 dias pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º, do 

CPC/2015. 4. INTIME-SE a parte autora para, em 15 (quinze) dias, depositar 

o seu rol de testemunhas, com a qualificação completa das testemunhas, 

nos termos do art. 450 do CPC/2015. Consigno que o réu JÁ OFERTOU o 

seu rol de testemunhas na manifestação de especificação de provas (id. 

n. 26574300). 5. Ressalto que, ao ser designada a audiência de instrução, 

caberá ao advogado da parte autora intimar as testemunhas para 

comparecerem ao ato, nos termos do art. 455 do CPC/2015. 6. Decorrido o 

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

conclusos para designação de audiência. Às providências. Cuiabá, data 

registrada no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008811-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS FONSECA DE MORAES (RECONVINTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDNEY SAMPAIO DE OLIVEIRA (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA GUIA MONTEIRO OAB - MT9134-O (ADVOGADO(A))

PAULO CUSTODIO DE CARVALHO OAB - MT9508-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CAMILA PALUDO LEITE (TESTEMUNHA)

LUIZA JOSÉ DA SILVA ROSA (TESTEMUNHA)

TESTEMUNHAS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 6 de 665



 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008811-93.2018.8.11.0041. RECONVINTE: MARCOS VINICIUS FONSECA 

DE MORAES RECONVINDO: WALDNEY SAMPAIO DE OLIVEIRA Vistos, 

Trata-se de ação de interdito proibitório com pedido de liminar, 

posteriormente convertida para reintegração de posse, proposta por 

MARCOS VINICIUS FONSECA DE MORAES, em desfavor de Rodnei de Tal, 

identificado a posteriori como WALDNEY SAMPAIO DE OLIVEIRA (id. n. 

14735922/ id. n. 13362393) e demais pessoas de qualificações 

desconhecidas. Os autos vieram-me conclusos para saneamento, no 

entanto, embora a lide esteja instalada entre Marcos Vinicius Fonseca de 

Moraes, ora autor e Waldney Sampaio de Oliveira, ora réu, verifico que a 

demanda foi ajuizada em face de “demais pessoas”, cuja qualificação é 

desconhecida. Em que pese não vislumbrar conflito coletivo, DETERMINO a 

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

esclareça se possui interesse em continuar a ação em desfavor da 

pluralidade de réus desconhecidos. Manifestando positivamente, far-se-á 

necessária a citação editalícia daqueles não encontrados, haja vista que 

ao tempo das diligências realizadas pelo Oficial de Justiça, ninguém foi 

encontrado na área. Cumprida a determinação supra, volva-me concluso 

para a determinação do ato citatório por edital ou para o saneamento e 

organização do feito. Intime-se a autora. Às providências. Cuiabá, data 

registrada no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1005943-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA MARY CHRISTIAN GOMES MEDEIROS (AUTOR(A))

DRAUZIO ANTONIO MEDEIROS (AUTOR(A))

JOSE CARLOS FERREIRA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES OAB - MT1938-A (ADVOGADO(A))

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

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES OAB - MT6882-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURA MARY CHRISTIAN GOMES MEDEIROS (REU)

DRAUZIO ANTONIO MEDEIROS (REU)

JOSE CARLOS FERREIRA ALVES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES OAB - MT6882-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005943-11.2019.8.11.0041. AUTOR(A): DRAUZIO ANTONIO MEDEIROS, 

MAURA MARY CHRISTIAN GOMES MEDEIROS, JOSE CARLOS FERREIRA 

ALVES REU: JOSE CARLOS FERREIRA ALVES, DRAUZIO ANTONIO 

MEDEIROS, MAURA MARY CHRISTIAN GOMES MEDEIROS Vistos etc. Os 

autos vieram-me conclusos após ter sido aportada renúncia pelo 

causídico que patrocina os interesses do requerido José Carlos Ferreira 

Alves (id. n. 28017057). No entanto, no que pertine a renúncia anunciada 

no id. n. 28017057, entendo por REJEITÁ-LA, eis que o causídico não 

cumpriu o disposto no art. 112 do CPC/2015, mas pretendeu, na verdade, 

transferir aquilo que é de sua obrigação ao Poder Judiciário. Destarte, 

INTIME-SE o advogado para regularizar seu requerimento na forma da lei, 

no prazo de 10 (dez) dias. Ademais, DETERMINO que a Serventia deste 

Juízo certifique o cumprimento do decisum proferido no id. n. 27133260. 

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

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1047634-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. M. DE ALMEIDA RENT A CAR EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA DA CRUZ OAB - MT15918-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BAU HOLDINGS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA (REQUERIDO)

MAURICIO MIRANDA DE MELLO (REQUERIDO)

 

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

impulsiono estes autos para o fim de proceder a intimação da PARTE 

REQUERENTE, através de sua advogada e via DJE, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste acerca das Certidões juntadas aos autos nos 

Ids. 30515986, 30517703 e 30517717, requerendo o que entender de 

direito. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023630-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA SILVA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

Petição do Perito (Laudo Pericial - Complementação) de Id. 31216089, 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032636-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE RAUBER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

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

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

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

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003188-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CARVALHO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

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

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 
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presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054320-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. S. C. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

YURI SEBASTIAO ARRUDA CORREA OAB - 029.900.611-50 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008871-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos tempestivamente 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1009699-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. E. E. I. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS OAB - MT16335-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103-O (ADVOGADO(A))

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT7967-O (ADVOGADO(A))

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT9233-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para o fim de proceder a intimação da PARTE 

REQUERENTE, através de seus advogados e via DJE, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste acerca das certidões juntadas aos autos 

nos Ids. 30208114, 30388712, 30388713, 30388714, 30388715 e 

30388716, onde informa o cumprimento parcial da liminar, requerendo o 

que entender de direito. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1040631-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE KELLY ALVES VIEIRA BORGES OAB - 031.123.461-57 

(REPRESENTANTE)

GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA OAB - MT23574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI OAB - MT39458-O (ADVOGADO(A))

AMANDA ROCHA NEDEL OAB - MT32349-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040631-33.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

H. R. REPRESENTANTE: GLEICE KELLY ALVES VIEIRA BORGES REU: 

AGEMED SAUDE S/A, FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO 

HOSPITALAR LTDA Vistos. Intime-se a partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade de 

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

de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, deverão 

indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de 

ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em 

que se encontra. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061321-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LAURINDA GAVINO DAMIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEFFERSON ALMEIDA DE SA OAB - MT0015761A-O (ADVOGADO(A))

RAFAELA DAMIANI OAB - MT25511/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVID SOMBRA PEIXOTO OAB - CE0016477A (ADVOGADO(A))

 

Intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se 

nos autos, sob pena de ser presumido o cumprimento da obrigação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036409-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGINA RIBEIRO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036409-85.2019.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GEORGINA RIBEIRO DOS SANTOS 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO BMG S.A Vistos, etc. A parte 

requerida apresentou o acordo entabulado entre as partes litigantes. 

Contudo, constato que o advogado da parte requerente não assinou 

eletronicamente, apenas consta a assinatura dos patronos da parte 

requerida. Desta forma, intime-se a parte requerente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar acerca do acordo apresentado e, assim, poder 

homologa-lo. As providências. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006494-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVO COIMBRA BREJO (REQUERENTE)

KEURIM RAFAELA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643-O (ADVOGADO(A))

SANLEI COSTA DOS SANTOS OAB - MT24714/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

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

REQUERENTE para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher os valores 

referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) 

Mandado(s) de Citação e Cumprimento de Liminar – a ser(em) expedido(s). 

Deverá ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo site do TJMT, 

devendo ser a referida guia devidamente juntada aos autos com o seu 

respectivo comprovante de pagamento. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028739-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

10 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028739-30.2018.8.11.0041. AUTOR (A): 

LEONARDO NUNES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Antes da expedição do alvará judicial, 

intime-se a parte autora, para que junte cópia legível dos documentos 

pessoais, no prazo de 15 (quinze) dias. Após a juntada, conclusos. Ao 

reverso, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000863-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000863-32.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: OSVALDO DE SOUZA SILVA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

de RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE ÓBITO proposta por OSVALDO DE 

SOUZA SILVA, visando proceder à retificação da certidão de óbito de sua 

convivente, Sra. Sinhorinha Cecilia Silva, onde consta que o mesmo não 

possui bens, entretanto, o de cujus possui um veículo FIAT SIENA FIRE 

FLEX, 2005/2006, placa KZV-0382, chassi 9BD17203G63193202, 

renavam 864241976. (doc. 27865934 e seguintes). Instando a se 

manifestar, o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido id. 

19319959/19319962. É o breve relato. Fundamento e decido. O processo 

encontra-se regular, a prova documental é farta e permite o julgamento 

antecipado da lide, sem a necessidade de designação de audiência de 

instrução e julgamento. Julga-se a presente questão pelo procedimento de 

jurisdição voluntária, e ainda, com base nos artigos 109 e 112 da Lei n.º 

6.015/73, que autorizam a retificação em assentamento no Registro Civil. 

Primeiramente, urge ressaltar que a anulação de registro civil só pode ser 

feita se comprovado o erro ou a falsidade. O pedido da autora funda-se 

pelo fato de que na certidão de óbito de sua convivente, Sra. Sinhorinha 

Cecilia Silva, consta que a mesma não possui bens a partilhar, o que na 

verdade possuía em seu nome um veículo FIAT SIENA FIRE FLEX, 

2005/2006, placa KZV-0382, chassi 9BD17203G63193202, renavam 

864241976. Analisando as provas colhidas nos autos, verifico que a 

pretensão da parte requerente merece prosperar, já que das provas 

juntadas nos autos restou comprovado que o “de cujus” era proprietária 

do veículo mencionado e a certidão de óbito juntada aos autos (id. 

27865939) está incorreta. Sendo assim, verifico que o pedido merece 

guarida, vez que restou comprovado os fatos alegados pela requerente. 

Registra-se que o Ministério Público manifestou de forma favorável ao 

pedido. Por derradeiro, tenho que a Lei dos Registros Público não trouxe 

nenhuma disposição impeditiva de tal possibilidade. ANTE O EXPOSTO, 

com ressalvas de direitos de terceiros, JULGO PROCEDENTE o pedido, 

oportunidade em que determino a RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE ÓBITO 

da de cujus Sinhorinha Cecilia Silva, devendo constar na averbação da 

referida certidão, que deixou bem a inventariar, qual seja FIAT SIENA FIRE 

FLEX, 2005/2006, placa KZV-0382, chassi 9BD17203G63193202, 

renavam 864241976. Assim sendo, expeça-se mandado de averbação ao 

Cartório do 3º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAL NATURAL, 

determinando que se encaminhe, no prazo de 05 (cinco) dias, cópias do 

referido registro para que seja anexado a estes autos. Sem condenação 

em custas e honorários advocatícios. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se os autos com as devidas anotações e baixas de estilo. 

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

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028739-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

10 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028739-30.2018.8.11.0041. AUTOR (A): 

LEONARDO NUNES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Antes da expedição do alvará judicial, 

intime-se a parte autora, para que junte cópia legível dos documentos 

pessoais, no prazo de 15 (quinze) dias. Após a juntada, conclusos. Ao 

reverso, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014810-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YESLEI LIMA NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014810-56.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

YESLEI LIMA NOGUEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos, etc. A presente Reclamação está desacompanhada de 

documentos que instruem a petição inicial, de modo que impossibilita a 

análise do pleito autoral. Desse modo, INTIME-SE a parte autora para, no 

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

CPC), apresentando: a) Comprovante de endereço atualizado, em seu 

nome ou, caso esteja em nome de terceiro, comprove o vínculo jurídico 

com a pessoa do endereço declinado; Sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 330 do CPC). Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem 

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

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014906-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DA SILVA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014906-71.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAURO DA SILVA ALMEIDA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 
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SEGURO E CIA Vistos, etc. A presente Reclamação está 

desacompanhada de documentos que instruem a petição inicial, de modo 

que impossibilita a análise do pleito autoral. Desse modo, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, 

parágrafo único do CPC), apresentando: a) Comprovante de endereço 

atualizado, em seu nome ou, caso esteja em nome de terceiro, comprove o 

vínculo jurídico com a pessoa do endereço declinado; Sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 330 do CPC). Vencido o prazo, com ou sem 

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

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014972-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014972-51.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JORGE LUIS DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc. A presente 

Reclamação está desacompanhada de documentos que instruem a petição 

inicial, de modo que impossibilita a análise do pleito autoral. Desse modo, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial (art. 321, parágrafo único do CPC), apresentando: a) Comprovante 

de endereço atualizado, em seu nome ou, caso esteja em nome de 

terceiro, comprove o vínculo jurídico com a pessoa do endereço declinado; 

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

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

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014998-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FERNANDES SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014998-49.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALINE FERNANDES SALES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc., Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 27/08/2020, às 10h, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015021-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON FEITOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015021-92.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEFFERSON FEITOSA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos etc., Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 27/08/2020, às 10h15min, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015064-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES VEBER DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015064-29.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ARISTIDES VEBER DO NASCIMENTO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos, etc. A presente Reclamação está 

desacompanhada de documentos que instruem a petição inicial, de modo 

que impossibilita a análise do pleito autoral. Desse modo, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, 

parágrafo único do CPC), apresentando: a) Comprovante de endereço 

atualizado, em seu nome ou, caso esteja em nome de terceiro, comprove o 

vínculo jurídico com a pessoa do endereço declinado, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 330 do CPC). b) Bem como, no mesmo prazo, 

deverá comprovar a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento. Vencido o prazo, com ou 

sem manifestação, voltem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 
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ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015066-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DE JESUS VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015066-96.2020.8.11.0041. AUTOR: 

VALMIR DE JESUS VIEIRA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc., A parte 

autora requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

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

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

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

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

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

CTPS, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de imposto de 

renda, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015076-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO REIS MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015076-43.2020.8.11.0041. AUTOR: 

RAIMUNDO REIS MORAIS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos etc., Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 27/08/2020, às 10h30min, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015135-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANK DOUGRAS DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015135-31.2020.8.11.0041. AUTOR: 

FRANK DOUGRAS DE SOUZA OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc., Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 27/08/2020, às 

10h45min, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015139-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO FAUSTINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015139-68.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIANO FAUSTINO DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc., Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 27/08/2020, às 11h00min, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 
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ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015149-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANTOIR MARQUES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015149-15.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

VANTOIR MARQUES DE ARAUJO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. A presente Reclamação está 

desacompanhada de documentos que instruem a petição inicial, de modo 

que impossibilita a análise do pleito autoral. Desse modo, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, 

parágrafo único do CPC), apresentando: a) Comprovante de endereço 

atualizado, em seu nome ou, caso esteja em nome de terceiro, comprove o 

vínculo jurídico com a pessoa do endereço declinado, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 330 do CPC). Vencido o prazo, com ou sem 

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

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015162-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA FERNANDES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

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

AMANDA FERNANDES SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. A presente Reclamação está 

desacompanhada de documentos que instruem a petição inicial, de modo 

que impossibilita a análise do pleito autoral. Desse modo, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, 

parágrafo único do CPC), apresentando: a) Comprovante de endereço 

atualizado, em seu nome ou, caso esteja em nome de terceiro, comprove o 

vínculo jurídico com a pessoa do endereço declinado, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 330 do CPC). Vencido o prazo, com ou sem 

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

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015212-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIM RAYANE DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MACHADO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015212-40.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: YASMIM RAYANE DA SILVA ROSA REQUERIDO: 

INSTITUTO MACHADO PEREIRA Vistos etc., Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 27/07/2020, às 

08h00min, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015257-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE PRADO E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015257-44.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

TATIANE PRADO E SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos etc., Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 27/08/2020, às 11h15min, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015348-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH OAB - PR23114 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DA GUIA LARA DE SIQUEIRA (REU)

UNIDAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015348-37.2020.8.11.0041. AUTOR: 

LIBERTY SEGUROS S/A REU: UNIDAS S.A., ADEMIR DA GUIA LARA DE 

SIQUEIRA Vistos etc. Verifica-se que os presentes autos encontra-se 

pendente de vinculação o recolhimento de custas e taxa judicial. Dessa 

forma, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o 

devido o devido recolhimento/vinculação das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Às providencias. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015371-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE OAB - SP138636 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015371-80.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Intime-se a parte 

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

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

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

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015384-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015384-79.2020.8.11.0041. AUTOR: 

DANIELA PEREIRA DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. A presente Reclamação está 

desacompanhada de documentos que instruem a petição inicial, de modo 

que impossibilita a análise do pleito autoral. Desse modo, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, 

parágrafo único do CPC), apresentando: a) Comprovante de endereço 

atualizado, em seu nome ou, caso esteja em nome de terceiro, comprove o 

vínculo jurídico com a pessoa do endereço declinado, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 330 do CPC). b) Bem como, no mesmo prazo, 

deverá comprovar a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento. Vencido o prazo, com ou 

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

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015424-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO VIEIRA DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015424-61.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAURO VIEIRA DA LUZ REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos, etc. A presente Reclamação está desacompanhada de 

documentos que instruem a petição inicial, de modo que impossibilita a 

análise do pleito autoral. Desse modo, INTIME-SE a parte autora para, no 

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

CPC), apresentando: a) Comprovante de endereço atualizado, em seu 

nome ou, caso esteja em nome de terceiro, comprove o vínculo jurídico 

com a pessoa do endereço declinado, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 330 do CPC). b) Bem como, no mesmo prazo, deverá comprovar a 

alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação 

comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em 

especial, cópia da CTPS, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração 

de imposto de renda, sob pena de indeferimento. Vencido o prazo, com ou 

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

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015442-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONCALO DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015442-82.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MANOEL GONCALO DE MORAIS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc., A parte autora requer a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de 

demonstrar que necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do 

art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia da CTPS, cópia dos três últimos holerites e/ou 

declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento. Intime-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015577-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADE MACHADO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA JULIO OAB - MT0016399A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015577-94.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ARIADE MACHADO DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc., 

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

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

designada para o dia 27/08/2020, às 11h45min, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 
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caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015579-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015579-64.2020.8.11.0041. AUTOR: 

VINICIUS DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos, etc. A presente Reclamação está desacompanhada de 

documentos que instruem a petição inicial, de modo que impossibilita a 

análise do pleito autoral. Desse modo, INTIME-SE a parte autora para, no 

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

CPC), apresentando: a) Comprovante de endereço atualizado, em seu 

nome ou, caso esteja em nome de terceiro, comprove o vínculo jurídico 

com a pessoa do endereço declinado, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 330 do CPC). b) Bem como, no mesmo prazo, deverá comprovar a 

alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação 

comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em 

especial, cópia dos três últimos holerites, cópia da CTPS e/ou declaração 

de imposto de renda, sob pena de indeferimento. Vencido o prazo, com ou 

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

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015583-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DACIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015583-04.2020.8.11.0041. AUTOR: 

JOAO DACIO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos, etc. A presente Reclamação está desacompanhada de 

documentos que instruem a petição inicial, de modo que impossibilita a 

análise do pleito autoral. Desse modo, INTIME-SE a parte autora para, no 

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

CPC), apresentando: a) Comprovante de endereço atualizado, em seu 

nome ou, caso esteja em nome de terceiro, comprove o vínculo jurídico 

com a pessoa do endereço declinado, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 330 do CPC). b) Bem como, no mesmo prazo, deverá comprovar a 

alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação 

comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em 

especial, cópia completa da CTPS e declaração de imposto de renda, sob 

pena de indeferimento. Vencido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015593-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR FELIZARDO DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015593-48.2020.8.11.0041. AUTOR: 

VALDENIR FELIZARDO DA CUNHA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc., O autor é autônomo e requer a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de 

demonstrar que necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do 

art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia de extratos bancários de todas as contas de 

sua titularidade e declaração de imposto de renda, sob pena de 

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

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015620-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

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

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

CIA Vistos, etc. A presente Reclamação está desacompanhada de 

documentos que instruem a petição inicial, de modo que impossibilita a 

análise do pleito autoral. Desse modo, INTIME-SE a parte autora para, no 

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

CPC), apresentando: a) Comprovante de endereço atualizado, em seu 

nome ou, caso esteja em nome de terceiro, comprove o vínculo jurídico 

com a pessoa do endereço declinado, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 330 do CPC). b) Bem como, no mesmo prazo, deverá comprovar a 

alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação 

comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em 

especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de imposto de 

renda, sob pena de indeferimento. Vencido o prazo, com ou sem 

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

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015629-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLENIO CESAR MIRANDA TAQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015629-90.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLENIO CESAR MIRANDA TAQUES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc., O autor é autônomo e requer a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de 

demonstrar que necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do 

art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia de extratos bancários de todas as contas de 

sua titularidade e declaração de imposto de renda, sob pena de 
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indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015665-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Y. T. D. S. G. (AUTOR(A))

SUZANA CELIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015665-35.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

Y. T. D. S. G., SUZANA CELIA DA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc., Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 27/08/2020, às 

12h00min, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015761-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015761-50.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO RODRIGUES DA CRUZ REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc., Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 27/08/2020, às 12h15min, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015822-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONSALO DE SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA JOANA DARC CAMILO OAB - MT12018-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015822-08.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE GONSALO DE SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc., Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 27/08/2020, às 12h30min, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015836-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015836-89.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

WAGNER FERREIRA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc., Cite-se e intime-se a parte requerida com 
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antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 27/08/2020, às 12h45min, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015866-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO RAMOS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015866-27.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

RICARDO RAMOS DE ALMEIDA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que o 

endereço declinado na inicial está divergente do comprovante de 

endereço de ID. 31036935. Desse modo, INTIME-SE a parte autora para, no 

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

CPC), apresentando: a) Comprovante de endereço atualizado, em seu 

nome ou, caso esteja em nome de terceiro, comprove o vínculo jurídico 

com a pessoa do endereço declinado; Sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 330 do CPC). Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem 

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

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015875-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015875-86.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

FABIO JOSE DA COSTA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos etc., Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 27/08/2020, às 13h00min, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015897-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA PAULINA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015897-47.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIETA PAULINA DE MORAES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc., Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 27/08/2020, às 13h15min, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015926-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN PEREIRA OTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015926-97.2020.8.11.0041. AUTOR: 

EDIVAN PEREIRA OTO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos, etc. A presente Reclamação está desacompanhada de 

documentos que instruem a petição inicial, de modo que impossibilita a 

análise do pleito autoral. Desse modo, INTIME-SE a parte autora para, no 

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

CPC), apresentando: a) Documento pessoal legível, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 330 do CPC). b) Bem como, no mesmo prazo, 

deverá comprovar a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia da CTPS e/ou declaração de imposto de renda, 

sob pena de indeferimento. Vencido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016004-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDINA GOMES MOTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016004-91.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ENEDINA GOMES MOTA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos etc., Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 27/08/2020, às 13h30min, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016099-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DA MATA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016099-24.2020.8.11.0041. AUTOR: 

RENATO DA MATA LOPES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc., Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 27/08/2020, às 13h45min, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016145-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016145-13.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. A presente Reclamação está 

desacompanhada de documentos que instruem a petição inicial, de modo 

que impossibilita a análise do pleito autoral. Desse modo, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, 

parágrafo único do CPC), apresentando: a) Comprovante de endereço 

atualizado e legível, em seu nome ou, caso esteja em nome de terceiro, 

comprove o vínculo jurídico com a pessoa do endereço declinado; Sob 

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

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

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016178-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR GOMES NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016178-03.2020.8.11.0041. AUTOR: 

AUGUSTO CESAR GOMES NUNES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. A presente Reclamação está 

desacompanhada de documentos que instruem a petição inicial, de modo 

que impossibilita a análise do pleito autoral. Desse modo, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, 

parágrafo único do CPC), apresentando: a) Comprovante de endereço 

atualizado e legível, em seu nome ou, caso esteja em nome de terceiro, 
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comprove o vínculo jurídico com a pessoa do endereço declinado; b) Bem 

como, no mesmo prazo, deverá comprovar a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia da CTPS e/ou 

declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento. Sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 330 do CPC). Vencido o prazo, com ou sem 

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

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016179-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016179-85.2020.8.11.0041. AUTOR: 

JOSE CARLOS RODRIGUES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. A presente Reclamação está 

desacompanhada de documentos que instruem a petição inicial, de modo 

que impossibilita a análise do pleito autoral. Desse modo, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, 

parágrafo único do CPC), apresentando: a) Comprovante de endereço 

atualizado e legível, em seu nome ou, caso esteja em nome de terceiro, 

comprove o vínculo jurídico com a pessoa do endereço declinado; b) Bem 

como, no mesmo prazo, deverá comprovar a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia da CTPS e/ou 

declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento. Sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 330 do CPC). Vencido o prazo, com ou sem 

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

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016199-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN SHINTAY ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016199-76.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEAN SHINTAY ALVES DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos, etc. A presente Reclamação está 

desacompanhada de documentos que instruem a petição inicial, de modo 

que impossibilita a análise do pleito autoral. Desse modo, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, 

parágrafo único do CPC), apresentando: a) Comprovante de endereço 

atualizado, em seu nome ou, caso esteja em nome de terceiro, comprove o 

vínculo jurídico com a pessoa do endereço declinado; Sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 330 do CPC). Vencido o prazo, com ou sem 

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

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016209-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VINICIUS AMARO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016209-23.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCAS VINICIUS AMARO DE JESUS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc., Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 27/08/2020, às 08h00min, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016233-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA OLIVEIRA DA SILVA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016233-51.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDINEIA OLIVEIRA DA SILVA FREITAS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos, etc. A presente Reclamação está 

desacompanhada de documentos que instruem a petição inicial, de modo 

que impossibilita a análise do pleito autoral. Desse modo, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, 

parágrafo único do CPC), apresentando: a) Comprovante de endereço 

atualizado e legível, em seu nome ou, caso esteja em nome de terceiro, 

comprove o vínculo jurídico com a pessoa do endereço declinado; b) Bem 

como, no mesmo prazo, deverá comprovar a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia da CTPS, cópia dos 

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

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

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

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016239-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUEILA ALVES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016239-58.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

QUEILA ALVES RODRIGUES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. A presente Reclamação está 

desacompanhada de documentos que instruem a petição inicial, de modo 

que impossibilita a análise do pleito autoral. Desse modo, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, 

parágrafo único do CPC), apresentando: a) Comprovante de endereço 

atualizado e legível, em seu nome ou, caso esteja em nome de terceiro, 

comprove o vínculo jurídico com a pessoa do endereço declinado; Sob 

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

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

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016256-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA KELLE DE CAMPOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016256-94.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

KATIA KELLE DE CAMPOS SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. A presente Reclamação está 

desacompanhada de documentos que instruem a petição inicial, de modo 

que impossibilita a análise do pleito autoral. Desse modo, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, 

parágrafo único do CPC), apresentando: a) Comprovante de endereço 

atualizado, em seu nome ou, caso esteja em nome de terceiro, comprove o 

vínculo jurídico com a pessoa do endereço declinado; Sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 330 do CPC). Vencido o prazo, com ou sem 

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

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016285-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAILSON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016285-47.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAILSON DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos etc., Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 27/08/2020, às 08h45min, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016294-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MARCOS DOMINGOS DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016294-09.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDERSON MARCOS DOMINGOS DA CRUZ REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. A presente Reclamação está 

desacompanhada de documentos que instruem a petição inicial, de modo 

que impossibilita a análise do pleito autoral. Desse modo, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, 

parágrafo único do CPC), apresentando: a) Comprovante de endereço 

atualizado, em seu nome ou, caso esteja em nome de terceiro, comprove o 

vínculo jurídico com a pessoa do endereço declinado; Sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 330 do CPC). Vencido o prazo, com ou sem 

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

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016337-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONEI DA CHAGA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016337-43.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCIONEI DA CHAGA FERREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc., Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 27/08/2020, às 10h00min, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016357-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACO PRONTO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER ANTONIO LOPES (EXECUTADO)

JOSE CABANA FILHO (EXECUTADO)

ANANDA METAIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016357-34.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ACO PRONTO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA EXECUTADO: 

ANANDA METAIS LTDA, JOSE CABANA FILHO, WAGNER ANTONIO 

LOPES Vistos etc., Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição art. 290, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016429-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA NUNES LEMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016429-21.2020.8.11.0041. AUTOR: 

JESSICA NUNES LEMOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos etc., Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 27/08/2020, às 10h30min, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016430-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO OAB - MT9277-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRANDAO PESCADOS EIRELI (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016430-06.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN REU: BRANDAO PESCADOS 

EIRELI Vistos etc., A prova até aqui produzida evidencia o direito afirmado 

pela parte autora que, no entanto, não possui documentos com eficácia de 

título executivo. Assim, por reputar presentes os requisitos legais (CPC, 

arts. 700 e 701), defiro a expedição de mandado para determinar que a 

parte demandada pague à parte autora a quantia pleiteada, no prazo de 15 

(quinze) dias para cumprimento da obrigação e o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), 

ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas processuais na 

hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 701, § 1º). 

Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

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

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). Conste no mandado, ainda, que, no 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento do valor) da execução, 

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

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

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

cento ao mês (CPC, art. 701, § 5º c. c. art. 916). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016446-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO GODOIS DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016446-57.2020.8.11.0041. AUTOR: 

BRUNO GODOIS DE SOUSA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. A presente Reclamação está 

desacompanhada de documentos que instruem a petição inicial, de modo 

que impossibilita a análise do pleito autoral. Desse modo, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, 

parágrafo único do CPC), apresentando: a) Comprovante de endereço 

atualizado, em seu nome ou, caso esteja em nome de terceiro, comprove o 

vínculo jurídico com a pessoa do endereço declinado; b) Documento 

pessoal legível. Sob pena de indeferimento da inicial (art. 330 do CPC). 

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

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016493-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO CARLOS ROSSI JUNIOR OAB - SP154815 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIDADOS MEDICOS INTENSIVOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP - EPP 

(REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016493-31.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 

REU: CUIDADOS MEDICOS INTENSIVOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP - EPP 

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

comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento 

da distribuição art. 290, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 20 de 665



Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016550-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO JOSE SILVA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016550-49.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDUARDO JOSE SILVA RAMOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. A presente Reclamação está 

desacompanhada de documentos que instruem a petição inicial, de modo 

que impossibilita a análise do pleito autoral. Desse modo, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, 

parágrafo único do CPC), apresentando: a) Comprovante de endereço 

atualizado, em seu nome ou, caso esteja em nome de terceiro, comprove o 

vínculo jurídico com a pessoa do endereço declinado, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 330 do CPC). b) Bem como, no mesmo prazo, 

deverá comprovar a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia da CTPS, cópia dos três últimos holerites e/ou 

declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento. Vencido o 

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

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016561-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REBOUCAS COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA CINATRON LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016561-78.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

REBOUCAS COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 

EXECUTADO: CONSTRUTORA CINATRON LTDA - EPP Vistos etc., O autor 

pleiteia a concessão da gratuidade. Note-se, que as pessoas jurídicas 

necessitam comprovar a condição de hipossuficiente, não bastando a 

mera declaração firmada pela parte ou seu procurador. Com efeito, “Ao 

contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta à 

pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo 

comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da 

assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo.” (STF-Pleno: RTJ 

186/106) No mesmo sentido: RT 833/264, Bol. AASP 2.326/2.744. Diante 

do crescente número de pedidos de assistência judiciária gratuita 

formulada por pessoas que não preenchem os requisitos necessários 

para o seu deferimento, bem como diante da disposição prevista na 

Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida 

somente “... aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, 

LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, 

comprovar por meio de documentos a alegada hipossuficiência, sob pena 

de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Consigno que o autor 

poderá, ainda, proceder com o recolhimento das custas judiciais. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016606-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FRANCISCO ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016606-82.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDIO FRANCISCO ARAUJO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. A presente Reclamação está 

desacompanhada de documentos que instruem a petição inicial, de modo 

que impossibilita a análise do pleito autoral. Desse modo, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, 

parágrafo único do CPC), apresentando: a) Comprovante de endereço 

atualizado, em seu nome ou, caso esteja em nome de terceiro, comprove o 

vínculo jurídico com a pessoa do endereço declinado, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 330 do CPC). b) Bem como, no mesmo prazo, 

deverá comprovar a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia da CTPS, cópia dos três últimos holerites e/ou 

declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento. Vencido o 

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

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014747-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA OAB - MG91263-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

LA GELARI SORVETES FINOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014747-31.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER 

EXECUTADO: LA GELARI SORVETES FINOS LTDA - ME Vistos etc., 

CITE-SE a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

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

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

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

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

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

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

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

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

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

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

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

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

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010548-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHURRASCARIA BOI GRILL LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GODA OAB - MT7188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI - EPP (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010548-63.2020.8.11.0041. 

EMBARGANTE: CHURRASCARIA BOI GRILL LTDA - ME EMBARGADO: 

CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI - EPP Vistos etc., Se tempestivo, o 

que deverá ser certificado nos autos, RECEBO os embargos à execução 

para discussão, sem atribuição de efeito suspensivo, uma vez que não 

estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, bem 
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como a execução ainda não se encontra garantida pela penhora (art. 919, 

§ 1º, NCPC). Ainda que nos autos da execução o embargante tenha 

ofertado bens à penhora, estes ainda não foram aceitos pelo embargado. 

Assim, por hora, indefiro o efeito suspensivo requerido. Intime-se o 

embargado, por seu advogado, para, querendo, apre-sentar impugnação, 

no prazo de 15 dias. Às providências. Cumpra-se. Após, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035456-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES (AUTOR(A))

INES MARTINS DE OLIVEIRA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI OAB - MT10579-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES GERALDO TRABACHIN (REU)

AMALIA REDIGOLO TRABACHIN (REU)

 

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

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

REQUERENTE para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher os valores 

referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) 

Mandado(s) de Citação a ser(em) expedido(s). Deverá ser emitida a guia 

de recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a referida 

guia devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028532-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUMILAME DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035834-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR FERNANDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043362-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO RAMOS HAANWINCKEL OAB - PR0105688A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007465-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEITON ADRIANO DE SA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA LETICIA DA SILVA OAB - MT22787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I F E CURSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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

impulsiono estes autos para o fim de proceder a intimação da PARTE 

REQUERENTE, através de sua advogada e via DJE, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste acerca da Correspondência devolvida e juntada 

aos autos no Id. 22921369, requerendo o que entender de direito. Nada 

mais.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1121102 Nr: 19303-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRADE CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BELIZARIO DA SILVA, NATALIA 

PELISSARI BRANDÃO BELIZARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL QUINTELLA - OAB:9563/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7.900

 b) Prova pericial, na modalidade vistoria pleiteada pela parte Requerida.

Nomeio para realização da perícia (vistoria), independentemente de 

compromisso, MARCIANE PREVEDELLO CURVO, com endereço à rua das 

Imbuias,74, Alphaville, CEP 78061-314, Tel.: (65) 98414-4141. A seguir, 

intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, querendo, arguirem o 

impedimento ou a suspeição da perita, nomearem assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos. Intime-se a perita nomeada para apresentar 

proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Empós, 

manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no prazo de 05 

(cinco) dias. Proceda a secretaria com a intimação das partes somente 

depois que a perita juntar sua proposta de honorários. Caso a perita não 

faça a juntada no prazo estipulado, faça-me os autos conclusos antes da 

referida intimação. Havendo proposta de honorários, venham-me 

conclusos após o prazo concedido às partes.

Uma vez que a perícia (vistoria) foi solicitada pela parte Requerida, o ônus 

ficará a seu encargo, nos termos do artigo 95 do CPC.

Efetuado o depósito, deverá o perito ser intimado para dar início aos 

trabalhos em 10 (dez) dias. O laudo pericial deverá ser entregue em 

cartório no prazo de 20 dias, contados a partir da data em que o perito for 

comunicado para dar início aos trabalhos. Apresentado o laudo, 

intimem-se as partes para que no prazo comum de 15 (quinze dias) se 

manifestem sobre o resultado, e na mesma oportunidade deverão 

providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos, bem como se 

manifestar se insistem ou não na produção das demais provas pleiteadas 

e não apreciadas nesta oportunidade.

Oportunizo as partes apresentar em Juízo, para homologação, delimitação 
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CONSENSUAL das questões de fato e de direito da lide, a qual se 

homologada, vincula os sujeitos processuais.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências

Cuiabá, [Data de Publicação]

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1110499 Nr: 14880-32.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLIANZ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DO ROSARIO, INDIANA SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON CARLOS VIEIRA - 

OAB:99455/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIS AUGUSTO 

CANAVARROS DA CRUZ - OAB:20372/O, JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013A-mt

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de Julho de 

2020, às 15h00min., devendo as partes se apresentarem aptas para as 

providências dispostas no art. 364, caput do CPC.

Outrossim, determino que o rol de testemunhas seja depositado em Juízo, 

no prazo máximo de 10 (dez) dias, caso já não exista nos autos, cabendo 

aos procuradores das partes informar ou intimar a testemunhas arroladas 

do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação deste juízo, na forma do que preconiza o art. 455 do CPC.

 Nesse aspecto, deve o causídico proceder a intimação da testemunha por 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia 

da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (§ 1º 

do art. 455, CPC), ressalvando que a inércia na realização da intimação 

importa em desistência da inquirição da testemunha (§ 3º do art. 455, 

CPC).

Oportunizo as partes apresentar em Juízo, para homologação, delimitação 

CONSENSUAL das questões de fato e de direito da lide, a qual se 

homologada, vincula os sujeitos processuais.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências

Cuiabá, [Data de Publicação]

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013596-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MERCADO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013596-30.2020.8.11.0041. AUTOR: ANDRE 

MERCADO GONCALVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos, etc. Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC, haja vista os documentos 

apresentados no id. 31142591. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 27/08/2020, às 11h30min, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029063-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE BARROS TAQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029063-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA JOSE DE BARROS TAQUES REU: HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA 

- ME DO SANEAMENTO E DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, que move MARIA 

JOSÉ BARROS TAQUES, contra HOSPITAL JARDIM CUIABÁ. Trata-se de 

julgamento conforme o estado do processo, no qual não vislumbro nessa 

quadra processual quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 

(extinção do processo) e art. 355 (julgamento antecipado do mérito) do 

Código de Processo Civil. As circunstâncias da causa não traduzem 

complexidade, sendo desnecessária a realização de audiência de 

saneamento e organização do processo, razão pela qual passo a sanear 

o feito, nos termos do art. 357 do CPC. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas. Não há nulidades a serem pronunciadas ou 

irregularidades a serem corrigidas. Analisando detidamente os autos, 

infere-se que o requerido, HOSPITAL JARDIM CUIABÁ, pugnou, em 

preliminar, pela retificação do polo passivo, para que conste como 

requeridos a empresa IMAGENS MEDICINA DIAGNÓSTICA e o DR. 

SEBASTIÃO FERNANDEZ, CRM 1818/MT, como responsáveis pelo 

diagnóstico devendo integrar a lide nos termos do código de processo 

civil. Passo ao exame do pedido de denunciação à lide. A ré HOSPITAL 

JARDIM CUIABÁ, indica como denunciada a empresa IMAGENS MEDICINA 

DIAGNÓSTICA e o DR. SEBASTIÃO FERNANDEZ. Fundamenta seu pedido 

nas disposições do art. 14 do CDC c/c art. 125, II do CPC, afirmando estar 

diante de um suposto defeito de serviço. O demonstrativo de itens 

segurados encontra respaldo no documento ID 17565025 fls.11, o que 

autoriza o recebimento da denunciação pretendida. Ante o exposto, 

RECEBO a denunciação a empresa IMAGENS MEDICINA DIAGNÓSTICA e o 

DR. SEBASTIÃO FERNANDEZ, e, por conseguinte determino sua citação: 

1. Dr. Sebastião Fernandez - Avenida das Flores, n. 843, Bairro: Jardim 

Cuiabá, CEP: 78.043-172 - Cuiabá MT, 3º. Andar, Sala 33, Bloco de 

Consultórios - Anexo ao Complexo Hospitalar de Cuiabá; 2. Imagens 

Medicina Diagnóstica – Avenida das Flores, n. 553, Jardim Cuiabá, Cuiabá 

- MT, 78043-172, Fone: (65) 4009-8000 / (65) 9249- 9026 / (65) 

9246-5990, para que apresente resposta no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, contados da juntada do comprovante da citação. Com a resposta, 

intime-se a parte contrária para que impugne a contestação. Após, 

intime-se a denunciada para que especifique, no prazo de 15 (quinze) 

dias, as provas que pretende produzir. A parte requerida HOSPITAL 

JARDIM CUIABÁ suscitou em preliminar a ilegitimidade passiva da 

requerida. Passo a analisá-la. Da ilegitimidade passiva. Não é necessário 

muito esforço para concluir que a presente preliminar não prospera. Isso 

porque a parte requerida sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo 

passivo, na medida em que a autora alega que o suposto erro médico 
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seria do médico que a atendeu e não do hospital, no entanto o pedido é 

perfeitamente cabível a parte autora, visto que a autora buscou 

atendimento dentro do hospital sendo este o fornecedor de serviços. 

Portanto, AFASTO a preliminar aventada. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES 

DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA COM A 

ESPECIFICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS O ponto controvertido 

da lide reside na negligência do primeiro atendimento realizado pelo 

HOSPITAL causando danos no pulso direito da requerente, conforme 

termos aduzidos na exordial. Intimadas as partes para especificar as 

provas ID. 22688033. DO ÔNUS DA PROVA. O ônus da prova incumbe ao 

autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A 

relação entre as partes é de consumo, e em face da hipossuficiência da 

parte autora INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 14, parágrafo 

3º, do CDC. DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS; Considerando a 

natureza do objeto da demanda, entendo por bem deferir a produção de 

prova pericial médica, prova testemunhal e prova documental. Ante o 

exposto: defiro a prova pericial médica pleiteada pelas partes. Visando a 

produção da referida prova pericial, nomeio como perito do juízo, o DR. 

EMILIO LUIZ MARTINS RODRIGUES FILHO, CRM/MT 5443, podendo ser 

encontrado no centro medico Otorrino 1, 1 andar, telefones (65)98057575/ 

98145-6367/ 99234-9443, na Rua Tenente Eulálio Guerra n. 51 , bairro 

Araés , em frente ao Hospital Otorrino , nesta Capital, para realizar a 

perícia pleiteada nos autos, motivo pelo qual determino: I) Intime-se as 

partes (requerente e requeridos) a cumprir o determinado no § 1º, I, II, e III 

do art. 465 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. II) Transcorrido o prazo 

fixado no item anterior, certifique quanto à apresentação de assistentes 

técnicos e/ou quesitos pelas partes; II.1) Intime-se o profissional nomeado 

acerca do encargo estabelecido nesta ocasião, ao que deverá, no prazo 

de 05 (cinco) dias, informando-lhe que deve cumprir escrupulosamente o 

encargo que lhe foi cometido - realizar a pericia determinada -, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), devendo 

informar a qualificação completa, apresentando currículo com 

comprovação de eventual especialização, informando-lhe que as 

intimações serão encaminhadas através de seu endereço eletrônico 

(inciso III do § 2º do art. 465 do CPC), bem como a(s) sua(s) 

inscrição(ções) na respectiva ordem de classe, e a respectiva proposta 

de honorários, na forma do que estabelece o § 2º do art. 465 do CPC; II.2) 

Apresentada a proposta de honorários, intime-se as partes, para que se 

manifestem em 05 (cinco) dias, considerando que a perícia foi solicitada 

por ambas as partes, as despesas deverão ser rateadas entre as 

mesmas nos termos do art. nos termos do art. 95 do CPC. Contudo, sendo 

o autor beneficiário da justiça gratuita, sua cota parte será paga ao final 

do processo pelo Estado; Efetuado o depósito, deverá o perito ser 

intimado para dar início aos trabalhos em 10 (dez) dias. O laudo pericial 

deverá ser entregue em cartório no prazo de 20 dias, contados a partir da 

data em que o perito for comunicado para dar início aos trabalhos. 

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que no prazo comum de 

15 (quinze dias) se manifestem sobre o resultado, e na mesma 

oportunidade deverão providenciar a apresentação de seus pareceres 

técnicos, bem como se manifestar se insistem ou não na produção das 

demais provas pleiteadas e não apreciadas nesta oportunidade. Designo 

audiência de instrução para o dia 02/09/2020 às 15:00, devendo o rol de 

testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias da intimação desta 

decisão; Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a 

secretaria do Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses do §4º, art. 455, do CPC/2015; Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036349-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS LINCON GLAUBE DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  1036349-49.2018.8.11.0041 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI - 

ME ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DOUGLAS LINCON GLAUBE DA SILVA 

Vistos, etc. Considerando as diversas tentativas de citação do requerido 

que foram implementadas, defiro o pedido de id. 31194315, ao que 

determino a citação da parte requerida Douglas Lincon Glaube da Silva por 

EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dia, conforme inciso II do art. 256, do 

NCPC. Concedo à parte requerente o prazo de 20 (vinte) dias para 

comprovação, nos autos, da publicação dos editais na forma estipuladas 

no inciso III e no p. ú do art. 257 do no NCPC, sob pena de extinção do feito 

sem julgamento do mérito. Deve, ainda, o edital ser publicado no DJE, 

afixado no átrio do fórum e em Jornal de grande circulação. Decorrido o 

prazo do edital e inexistindo defesa por parte da requerida, em obediência 

ao disposto no art. 72, inciso II, do NCPC, nomeio como curador especial, 

um dos membros da Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso. 

Intime-se pessoalmente o curador para que manifeste-se nos autos, no 

prazo de10 (dez) dias. Após manifestação, diga o requerente, em 10 

(dez) dias, quanto ao prosseguimento do feito. Às providências. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004124-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MARCAL PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004124-39.2019.8.11.0041 Autor: FABIANA 

MARCAL PEREIRA Réu: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

Compulsando os autos, verifico que não houve a perícia médica devido à 

ausência da parte autora no mutirão de conciliação, considerando a 

matéria trazida nos autos, não visualizo presentes as hipóteses de 

julgamento antecipado da lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, 

razão pela qual passo sanear o feito. No caso em análise é aplicável a 

teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa 

que pode o Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo 

as condições das partes. Além disso, sendo uma das partes 

hipossuficiente na relação jurídica, pode o Magistrado determinar a 

inversão probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da 

produção de provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, 

profissionais e econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. 

Assim, defiro o pedido de inversão do ônus da prova à parte requerente 

devido à cristalina hipossuficiência frente à empresa requerida, no que 

concerne ao poder de produzir provas. Registra-se que as partes devem 

guardar consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e 

da cooperação em vista de obter a verdadeira justiça. Saliente-se que a 

parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de 

todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não 

dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os 

peritos particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito 

ao principio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela seguradora, até porque poderá buscar o montante despendido com 

os honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Sendo assim, e considerando o fato de que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL 

NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A 

REALIZAR AS PERÍCIAS DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como 

perito o DR. EMILIO LUIZ MARTINS RODRIGUES FILHO, CRM/MT 5443, 

podendo ser encontrado no centro medico Otorrino 1, 1 andar, telefones 

(65)98057575/ 98145-6367/ 99234-9443, na Rua Tenente Eulálio Guerra n. 

51 , bairro Araés , em frente ao Hospital Otorrino , cujos honorários 

deverão ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos 

quesitos porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os 

seguintes quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 
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ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038335-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVACIR RODRIGUES DE MORAIS JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038335-38.2018.8.11.0041 Autor: ALVACIR 

RODRIGUES DE MORAIS JUNIOR Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Intime-se o devedor, para pagar o débito no prazo de 15 

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

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, transcorrido o 

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

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

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

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

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

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

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1045071-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALLACI GUSTAVO DA COSTA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1045071-72.2018.8.11.0041 Autor: WALLACI 

GUSTAVO DA COSTA SILVA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Intime-se o devedor, para pagar o débito no prazo de 15 

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

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, transcorrido o 

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

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

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

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

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

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

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023670-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA XAVIER BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA LEAL DA SILVA OAB - MT0016793A (ADVOGADO(A))

MAUROZAN CARDOSO SILVA OAB - MT18725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEITO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (REU)

MARDEM AUGUSTO SILVA MORAES (REU)

ACOFORTE IND E COM DE ACO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES OAB - MT9802-N 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023670-51.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

AMANDA XAVIER BATISTA REU: ACOFORTE IND E COM DE ACO LTDA - 

ME, MARDEM AUGUSTO SILVA MORAES, CONCEITO FACTORING 

FOMENTO MERCANTIL LTDA Vistos, etc. Diante das tentativas frustradas 

de citação pessoal do Requerido nos termos dos artigos 256 e 257, 

ambos, do CPC, DEFIRO o pedido do Requerente e determino a realização 

do ato por edital. Concedo à parte requerente o prazo de 20 (vinte) dias 

para comprovação, nos autos, da publicação dos editais na forma 

estipulada no inciso III do artigo 257 do NCPC, sob pena de extinção do 

feito sem julgamento de mérito. Deve, ainda, o edital ser publicado no DJE e 

afixado no átrio do fórum. Decorrido o prazo do edital e inexistindo defesa 

por parte da requerida, em obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do 

NCPC, nomeio como curador especial, um dos membros da Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso. Intime-se pessoalmente o curador para 

que manifeste-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Após 

manifestação, diga o requerente, em 10 (dez) dias, quanto ao 

prosseguimento do feito. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013385-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XV INCORPORACOES SPE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE ALMEIDA RIBEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA OAB - MT12487-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013385-28.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MRV PRIME XV INCORPORACOES SPE LTDA REU: HENRIQUE DE ALMEIDA 

RIBEIRO Vistos. O requerido, embora devidamente citado, deixou 

transcorrer o prazo para contestação. Desta feita, decreto-lhes a revelia. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificar as 

provas que deseja produzir. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028967-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLB LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STECMON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028967-39.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 
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CLB LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA REU: STECMON 

ENGENHARIA E COMERCIO LTDA Vistos. O requerido, embora 

devidamente citado, deixou transcorrer o prazo para contestação. Desta 

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

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

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009499-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE COIMBRA VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009499-55.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VALDENICE COIMBRA VIEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. I. Proceda-se o bloqueio online via 

BACENJUD conforme requerido. II. Em atendimento ao que dispõe o par. 2º 

do art. 1º do Provimento n. 04/2007 - CGJ, permaneçam os autos no 

gabinete até que se processe a ordem perante as instituições financeiras 

por meio do Banco Central. III. Efetivada a penhora, retornem os autos à 

secretaria, que deverá proceder a intimação da parte executada para, 

querendo e no prazo legal, apresentar embargos. IV. Caso a tentativa de 

penhora reste infrutífera, ouça-se a parte exequente, no prazo de 10 

(dez) dias. V. Por fim, consigno que, a decisão poderá ser levada a 

protesto (Art. 517 CPC), ou ser determinada a inclusão do nome da parte 

executada em cadastro de inadimplentes (art. 782 § 3 CPC), a 

requerimento das partes. VI. Não havendo manifestação da parte 

exequente, no prazo assinalado no item “IV”, observadas as formalidades 

legais, arquivem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010949-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA CORREA SILVA MENDES OAB - GO29620 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA THERESA DE MENDONCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010949-96.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA EXECUTADO: MARIA 

THERESA DE MENDONCA Vistos. Proceda-se o bloqueio on-line via 

BACENJUD. Realizada a penhora, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes para nela comparecerem, advertindo-se a parte 

reclamada da oportunidade para interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 

9.099/95). Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, ouça-se o credor, 

em 10 (dez) dias. Sem manifestação, ao arquivo. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz De Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003584-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA FERREIRA GUIMARAES DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003584-54.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JESSICA FERREIRA GUIMARAES DIAS REU: IUNI EDUCACIONAL S/A. 

Vistos, etc. Peticiona a parte reclamante postulando a reconsideração da 

decisão que indeferiu a concessão da justiça gratuita ante a não juntada 

dos documentos necessários para comprovação da hipossuficiência 

alegada. Com efeito, merece acolhimento o pleito que visa a 

reconsideração da decisão exarada em ID. 30824286, visto que a autora 

esclarece ser estudante, cursando medicina em período integral, estando 

impossibilitada de exercer qualquer função remunerada, que possa de 

alguma forma dar-lhe condições de custear suas despesas pessoais e as 

despesas do processo em trâmite. Assim Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Passo 

análise ao pedido de tutela de urgência. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, ajuizada por JESSICA FERREIRA GUIMARÃES, em desfavor de 

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA. Aponta a parte reclamante que é aluna da 

instituição requerida no curso de Medicina, com plano de financiamento do 

FIES 100%, firmado em 09/03/2015 e passando a vigorar a partir do 1º 

semestre de 2015, o qual foi aditado no 2º semestre de 2015, nos 1º e 2º 

semestres de 2016, nos 1º e 2º semestres de 2017, nos 1º e 2º 

semestres de 2018 e nos 1º e 2º semestre de 2019, todos no percentual 

de 100% de financiamento das mensalidades. Ocorre que, apesar do 

financiamento ser 100% custeado pelo FIES, a instituição Ré, sem 

nenhuma justificativa aceitável, iniciou uma cobrança adicional no valor de 

R$41.658,02 (quarenta e um mil reais e seiscentos e cinquenta e oito reais 

e dois centavos). A parte autora frisa que, que além das cobranças 

efetuadas, a parte ré também esta aplicando-a sanções pedagógicas a 

ela, tais como: impossibilidade de acesso ao ambiente virtual de 

aprendizagem -AVA, proibição de realizar provas, retirada do nome da 

lista de chamada, não realização de rematrícula e consequentemente não 

aditamento do contrato para o 1º semestre de 2020. Assim, pleiteia a 

concessão de tutela de urgência para que a parte ré: i) suspenda 

imediatamente toda e qualquer cobrança do valor da mensalidade, além do 

valor já garantido pelo FIES; ii) se abstenha de condicionar a rematrícula e 

o aditamento do presente semestre até o final do curso, ao pagamento dos 

referidos débitos; iii) se abstenha de incluir o nome do autor no cadastro 

de inadimplentes; iv) se abstenha de bloquear os acessos da parte 

requerente ao sistema da instituição, bem como campus universitário, 

frequentar aulas, lista de chamada e realização de provas. Com a inicial 

vieram os documentos. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar merece prosperar. Na hipótese, identifico 

a probabilidade do direito deduzido, notadamente pelos documentos 

anexados junto a inicial, donde há evidências de que a parte requerente é 

beneficiária de financiamento estudantil no valor correspondente a 100% 

da mensalidade do curso de Medicina. Observa-se que o impedimento da 

realização de rematrícula nos semestres posteriores, bem como bloquear 

os acessos da parte requerente ao sistema da instituição, bem como 

campus universitário, frequentar aulas, lista de chamada e realização de 

provas ocasiona risco de dano, pois poderá perder o semestre letivo de 

sua graduação, impedindo de dar prosseguimento ao curso. Quanto à 

suspensão das cobranças dos valores a título de mensalidade e a 

abstenção de inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito, tais pleitos também merecem guarida ao passo que o 

financiamento estudantil é 100% (cem por cento), de maneira que não teria 

razão para realizar tais cobranças. É valido ainda consignar que a 

determinação para que a parte promovida realize a matrícula da parte 

promovente e suspendas as cobranças não representam perigo de 

irreversibilidade, pois nos termos do art. 296, do CPC, a tutela de urgência 

pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos 

que assim autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do 
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Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência: a) SE 

ABSTENHA de cobrar e inserir o nome da parte reclamante nos cadastros 

de inadimplentes referentes aos débitos aqui discutidos, no valor de R$ 

41.658,02 (quarenta e um mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e dois 

centavos), bem como futuros débitos relacionados ao valor da 

mensalidade, além do valor já garantido pelo FIES, até ulterior deliberação; 

b) SE ABSTENHA de aplicar sanções pedagógicas ou administrativas ao 

requerente, relativas ao uso do sistema da instituição, acesso ao campus 

universitário, frequentar aulas, lista de chamada e realização de provas. 

c) SE ASBSTENHA de impedir as rematrículas dos semestres posteriores 

em razão dos débitos discutidos nos autos; d) Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do 

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

(vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 28 de julho 

de 2020 às 8h30min, com vistas à conciliação a ser realizada pela Central 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Cite-se a parte requerida para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias 

úteis, fazendo constar que a não apresentação de contestação importará 

na aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Antevendo a 

relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da 

prova. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012803-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012803-91.2020.8.11.0041 Autor: MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A Réu: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A A pauta de audiências para a realização das 

conciliações junto ao CEJUSC ficará sobrecarregada pelo fato das 

circunstancia da pandemia que nosso país está passando, ou seja, 

poderá levar mais de seis meses para a sua realização, para só então 

iniciar-se o prazo para defesa. Tal discrepância de tempo só se justificaria 

se a porcentagem de acordos nas audiências de conciliação fosse 

elevada. Contudo, não é essa a realidade. Desde a entrada em vigor do 

novo CPC, a porcentagem de acordos realizados em audiências não 

mínimas. Assim sendo, a experiência mostrou que a designação de 

conciliação prolonga a vida do processo, em desacordo com o artigo 4º do 

CPC: "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral 

do mérito, incluída a atividade satisfativa". Saliento que tal medida não 

prejudica as partes que poderão realizar acordos extrajudicialmente a 

qualquer momento, trazendo-os aos autos. Dessa forma, determino 

CITAÇÃO da parte requerida, para que apresente sua contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010782-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERONILDES DA SILVA CRUZ VIEIRA 56873751120 (EXECUTADO)

ERONILDES DA SILVA CRUZ VIEIRA (EXECUTADO)

NEUSA MOURA VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010782-45.2020.8.11.0041 Autor: AGENCIA 

DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A Réu: ERONILDES DA 

SILVA CRUZ VIEIRA 56873751120 e outros (2) Intime-se a parte autora 

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

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

custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029089-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT11367-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029089-52.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

Vistos, etc. Tratam-se de embargos de declaração opostos por Banco olé 

Consignado S.A (id 31144189) contra a sentença que julgou os pedidos 

iniciais parcialmente procedente alegando omissão quanto ao amparo 

familiar na assinatura do contrato. Contrarrazões id. 31204538. É o breve 

relatório. DECIDO. Após detida análise dos argumentos da parte 

embargante, infere-se que o seu intuito é modificar a decisão guerreada e 

não apenas de ver sanada suposta obscuridade/contradição. Com efeito, 

ao analisar a decisão objeto dos embargos, observa-se que se encontra 

suficientemente fundamentada e conforme as estipulações legais. 

Ademais, a sentença foi expressa em dispor que a assinatura da filha não 

o convalida, uma vez que há procedimento legal próprio para o caso, que 

não foi observado pelos contratantes. Assim, não há ponto omisso na 

sentença, o que pretende a parte embargante é alterar a sentença e 

desacelerar a marca processual. Nesta toada, convém frisar que os 

embargos de declaração tem a finalidade de integração e não substituição 

ou rediscussão da decisão, devendo a irresignação da parte ser pleiteada 

por meio do recurso adequado. A propósito: “EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO – 

INOCORRÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ARTIGO 80 DO NOVO CPC - 

DESCABIMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - RECURSO DESPROVIDO. 

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando 

ausentes as contradições, obscuridades e omissões apontadas pelo 

embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. É inaplicável a 

condenação por litigância de má-fé com fundamento no art.80 do nCPC, se 

a decisão recorrida foi publicada anterior a 18 de março de 2016, e se os 

embargos de declaração foram apresentados na vigência do antigo CPC 

(Enunciado nº 2do STJ).” (ED 34868/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/06/2016, Publicado no DJE 14/06/2016) (grifei e sublinhei) Diante do 

exposto, por não vislumbrar obscuridade, contradição, omissão ou erro 

material no julgado, CONHEÇO dos embargos opostos e NEGO-LHES 

PROVIMENTO. Caso haja a interposição de recurso de apelação, intime-se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 27 de 665



a parte recorrida para apresentar suas contrarrazões, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após o cumprimento do disposto no § 3º do 

artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça 

para apreciação da interposição recursal. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1042001-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE FRANCINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1042001-47.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA ALICE FRANCINO Vistos, etc. Trata-se de embargos 

de declaração opostos pela parte requerente MARIA ALICE FRANCINO (id. 

31149503) em face da sentença de id. 23957472, alegando a ocorrência 

de omissão quanto o nome dos avos maternos e paternos. Requer o 

acolhimento dos seus embargos para que seja sanado o ponto omisso. 

Parecer do Ministério Público id. 31164800, favorável aos embargos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Conheço dos presentes Embargos de 

Declaração por serem tempestivos, conforme certidão de tempestividade 

(id. 31085000). Acerca dos Embargos de Declaração os artigos 1.022 e 

1.023 do Novo Código de Processo Civil dispõem que: Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. Ou seja, além de serem cabíveis somente para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

acerca da qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da 

parte ou corrigir erro material, os declaratórios deverão ser opostos em 05 

(cinco) dias, com a indicação de tais vícios. Não obstante, está 

consolidado pelos Tribunais Pátrios inclusive os Superiores que as 

inconformidades devem estar presentes no bojo da decisão recorrida e 

não entre o seu conteúdo e entendimentos doutrinários, jurisprudenciais e 

provas apresentadas nos autos. Analisando detidamente a decisão, foi 

possível verificar a existência de omissão quanto ao nome dos avos 

maternos e paternos. Com essas considerações, ACOLHO os Embargos 

de Declaração, para que fique constando no dispositivo da sentença a 

seguinte redação: Com estas considerações e fundamentos, julgo 

PROCEDENTE o pedido de restauração do Registro de Nascimento de 

MARIA ALICE FRANCINO, data de nascimento: 10/06/1963, filiação: 

Antônio Francino e Ana Rodrigues Da Silva, Avós paternos: Domingos 

Queiroz e Maria Rosa De Jesus; Avós maternos: Antônio Queiroz De 

Souza e Sebastiana Maria, livro n. A-4, folha n. 504, termo n. 3.408, local 

de nascimento: Município de Icaraíma-PR. Diante do exposto, recebo os 

embargos de declaração interposto pela parte requerida e ACOLHO a 

pretensão recursal para sanar o erro material apontado, aclarando a 

sentença de id. 23957472.. Expeça-se o determinado na sentença. Após, 

remetam-se os autos ao arquivo. As providências. Intimem-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029166-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029166-27.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JORGE DOS SANTOS LIMA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT 

COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS que JORGE DOS SANTOS 

LIMA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

08.02.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento de juros e correção 

monetária por ter pago a indenização na via administrativa depois de 30 

dias da entrega da documentação exigida pela Seguradora. Com a inicial 

vieram os documentos de ids. 15106697; 15107202; 15107246. 

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação e os documentos 

solicitados pelo autor (id. 16347303), arguindo preliminarmente: I – Da 

Alteração do Polo Passivo Para a Seguradora Líder; II - Irregularidade Na 

Representação Processual. – Exigência de Procuração por Instrumento 

Público; III - Da Carência da Ação - Falta de Interesse de Agir em Razão de 

Pagamento da Cobertura em Sede Administrativa. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação id. 17532346. Deferida a realização da 

prova pericial id. 20261032. Designada a perícia para o dia 21/01/2020, 

sendo expedida carta de intimação para cientificar pessoalmente a parte 

autora do horário e local em que se realizaria a perícia. Contudo, apesar 

da correspondência ser remetida ao endereço do autor, esta retornou com 

a observação “não procurado.” (id. 29198717). Em id. 29743658, o perito 

judicial atestou que o requerente não compareceu na perícia designada. O 

autor requereu na manifestação de id. 27083509, o prosseguimento do 

feito para obter a correção monetária e juros sobre o valor da indenização 

pago na via administrativa. Os autos vieram conclusos para análise. É o 

relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA NA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT COM 

PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS em que a parte promovente visa o 

recebimento dos juros e correção monetária do seguro DPVAT devido a 

sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. 

IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. – EXIGÊNCIA DE 

PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. Alega a seguradora ré que 

a parte autora é pessoa não alfabetizada e que a procuração deve 

outorgar poderes por instrumento público e não particular como é o caso 

dos autos. Todavia, esta alegação não merece prosperar tendo em vista a 

procuração por instrumento público de id. 15107246. Assim, rejeito a 

preliminar de irregularidade na representação processual. DA CARÊNCIA 
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DE AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DE PAGAMENTO 

DA COBERTURA EM SEDE ADMINISTRATIVA. Não há que se falar em falta 

de interesse de agir, em razão de estar consolidado o entendimento de 

que o recibo de quitação passado de forma geral, mas relativo à obtenção 

de parte do direito legalmente assegurado. Assim não traduz renúncia a 

este direito e, muito menos, extinção da obrigação. Comprovada a 

invalidez, decorrente do acidente, a indenização deve ser proporcional ao 

grau da lesão, descontado o valor recebido administrativamente. Dessa 

forma, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise 

do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Compulsando os autos, observa-se que foi agendada data para a 

realização da perícia na parte autora, a fim de identificar a alegada 

invalidez permanente e qual o seu grau, bem como se esta é decorrente 

de acidente de trânsito. No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

16347315), a qual afirma que: “PARECER – DIAGNÓSTICO: TRAUMA 

CRÂNIO ENCEFÁLICO TRAUMA EM OMBRO DIREITO FRATURA E 

LUXAÇÃO EXPOSTA DO MÉDIO PÉ ESQUERDO E FRATURA DE 

CUNEIFORME MÉDIO COM PERDA DE SUBSTÂNCIA” Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: 1 - OMBRO DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *50% 

sobre R$ 3.375,00= R$ 1.687,50 TOTAL= R$ 1.687,50 2 - PÉ ESQUERDO: 

*50% sobre R$ 13.500,00= R$ 6.750,00 *50% sobre R$ 6.750,00= R$ 

3.375,00 TOTAL= R$ 3.375,00 3 - LESÕES NEUROLÓGICAS: DANO 

COGNITIVO-COMPORTAMENTAL ALIENANTE: *100% sobre R$ 13.500,00= 

R$ 13.500,00 *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 TOTAL= R$ 

3.375,00 LESÃO 1 R$ 1.687,50 + LESÃO 2 R$ 3.375,00 + LESÃO 3 R$ 

3.375,00 = TOTAL R$ 8.437,50 Pois bem! Após análise dos documentos 

acostados pela ré, verifica-se que em sede administrativa a perícia foi 

realizada no dia 25.07.2016 (id. 16347315) e o pagamento administrativo 

foi realizado no dia 03.08.2016 (id. 16347315), portanto, efetuado 

conforme o prazo estabelecido em lei (Art. 5°, §1° da Lei 6.194/74). 

Extrai-se ainda, que a parte autora já recebeu administrativamente a 

quantia de R$ 8.437,50 (oito mil quatrocentos e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos), tendo a seguradora observado à época a graduação 

da lesão sofrida e inclusive pago o valor máximo estabelecido em lei, 

sendo assim nada mais é devido a título de seguro DPVAT pelo acidente 

ocorrido em 08 de fevereiro de 2016. Não é demais ressaltar que haverá a 

correção monetária e juros na hipótese de não cumprimento do prazo para 

o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, nos termos do artigo 5°, 

§7° da Lei 6.194/74. Desta feita, indevida a indenização aqui pleiteada. 

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA NA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT COM 

PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS proposta por JORGE DOS 

SANTOS LIMA em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. 

Custas pelo autor, bem como ao pagamento dos honorários de 

sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 

85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça 

Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo 

de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004291-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA MARIA DE MATOS BIBIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004291-56.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: CINTIA MARIA DE MATOS BIBIANO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que CINTIA MARIA DE 

MATOS BIBIANO move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 11.12.2018, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 

17702555; 17703136. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação e documentos (id. 21223939), arguindo preliminarmente: I - Da 

Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II – Irregularidade Na 

Representação Processual. Do Defeito De Representação – Ausência De 

Procuração Válida; III – Comprovante de Residência em Nome de Terceiro; 

IV – Da Impugnação a Concessão de Justiça Gratuita. No mérito, rebateu 

os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação a contestação, id. 21844966. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado na Central de 

Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 21191345. A parte autora 

manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 21726681, ao que a parte 

requerida quedou-se inerte. É o relatório. Decido. Conforme relatado, 

cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a 

sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. 

IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DO DEFEITO DE 

REPRESENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. Alega a 

seguradora ré que há divergência entre as assinaturas da procuração e 

dos documentos pessoais da autora. Todavia, esta alegação não merece 

prosperar tendo em vista que a assinatura da procuração é a mesma do 

Laudo Pericial de id. 21191345. Assim, rejeito a preliminar de ausência de 

procuração válida. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE 

TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição 
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e de desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada 

de comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, 

ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO.Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto GuaspariSudbrack, Julgado em 

12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. DA IMPUGNAÇÃO A 

CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. A parte requerida alega que a 

autora requer os benefícios da assistência judiciária gratuita, entretanto 

deixou de trazer ao autos o comprovante de renda afim de demonstrar a 

necessidade do benefício. Em que pese a alegação da ré, esta não 

merece prosperar, tendo em vista a CTPS juntada ao id. 17702899 e 

declaração de hipossuficiência juntada de id. 17702896. Nesse sentido: 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. Nos termos do 

sistema legal vigente, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida por pessoa física (art. 99, § 3º do NCPC). Não há exigência da 

prova de pobreza, bastando simples declaração. Benefício que, ademais, 

pode ser revogado a qualquer instante, desde que comprovada a 

inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua 

concessão (arts. 7º e 8º, da Lei nº 1.060/50). Recurso improvido. (TJ-SP – 

AC: 00159368320158260602 SP 0015936-83.2015.8.26.0602, Relator: 

Moacir Peres, Data de Julgamento: 03/06/2019, 7ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 04/06/2019) (Negritei) Dessa forma, REJEITO 

a preliminar de impugnação a Concessão de Justiça Gratuita. Superadas 

as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

17702904), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 21191345). Pretende a parte autora 

o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 11.12.2018, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 
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perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009).(Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 10844882), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): JOELHO DIREITO 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou 

funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 

de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) 

permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como 

sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

JOELHO DIREITO 75% INTENSA Dessa forma, a invalidez permanente da 

autora decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo terá a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos joelhos terá a vítima direito a 

25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa (75%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 25% sobre 75%, perfazendo o total de 

18,75% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - JOELHO DIREITO: 

*25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00= R$ 

2.531,25 TOTAL= R$ 2.531,25 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que CINTIA MARIA DE MATOS BIBIANO move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(11.12.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) como 

estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° único do CPC, considerando, neste 

aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Desentranhe 

a parte autora os documentos de id. 21844772, conforme requerido ao id. 

21846084. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030670-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE KRUCZKIEWICZ MEDEIROS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030670-34.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FELIPE KRUCZKIEWICZ MEDEIROS DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que FELIPE 

KRUCZIEWICZ MEDEIROS DOS SANTOS move em desfavor PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 09.03.2019, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos 

de id. 21584811. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação e 

documentos (id. 23519949), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do 

Polo Passivo para a seguradora Líder; II– Da Ausência de Comprovação 

da Entrega da Documentação; III- Da Carência De Ação – Boletim de 

Ocorrência Sem Validade – Não Averiguação dos Fatos. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A 
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parte autora apresentou impugnação à contestação, id. 28334464. 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado na 

Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 27499490. As partes 

se manifestaram acerca do laudo pericial (ids. 27836803; 31096553). Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - NÃO COMPROVAÇÃO 

DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO Alega a seguradora ré, em síntese, 

que falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme documentos 

acostados nos autos (id. 21584839) houve a negativa por parte da 

seguradora em receber o pedido administrativo. Nesse sentido, AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO ORBIGATÓRIO – 

DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

RECUSA PELA SEGURADORA – INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO – 

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A recusa comprovada de 

recebimento do prévio requerimento administrativo configura o interesse 

de agir. (AGRAVO DE INSTRUMENTO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018) (negritei) 

Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no 

presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário 

para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento 

da cobertura securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar. 

CARENCIA DA AÇÃO - BOLETIM DE OCORRENCIA SEM VALIDADE - NÃO 

AVERIGUAÇÃO DOS FATOS. Da análise acurada dos autos constata-se 

que a narrativa do Boletim de Ocorrência é verossímil, ademais já há 

posicionamento sobre o assunto nos nossos Tribunais. RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES – 

PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível 

nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas 

que podem atestar a veracidade do alegado.(Ap 9785/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017). Portanto, Rejeito a 

preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Certidão de Ocorrência (id. 21585215, 21585217), a 

fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 27499490). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 09.03.2019, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 
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tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): TORNOZELO DIREITO (...) III) Há indicação 

de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo 

medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico 

legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] disfunções 

apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo 

(sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 

favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

TORNOZELO DIREITO 75% INTENSA Dessa forma, a invalidez permanente 

da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

anatômica e/ou funcional de um dos tornozelos terá a vítima direito a 25% 

do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, intensa (75%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 25% sobre 75%, perfazendo o total de 

18,75% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - TORNOZELO 

DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 

= R$ 2.531,25 TOTAL= R$ 2.531,25 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que FELIPE KRUCZIEWICZ MEDEIROS DOS 

SANTOS move em desfavor PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (09.03.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) 

com espeque no que estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° único do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Restam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de 

embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos 

infringentes que forem considerados manifestamente protelatórios lhes 

sujeitará a imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004052-23.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

F K W G COLEGIO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

carlos eduardo duarte teixeira OAB - MT11383-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004052-23.2017.8.11.0041. AUTOR(A): F 

K W G COLEGIO LTDA - ME REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. F. K. W. G. COLEGIO 

LTDA-ME, devidamente qualificado nos autos em epigrafe, ingressou com 

a presente Ação De Indenização Por Danos Morais C/C Pedido De Tutela 

De Urgência em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, também qualificada na exordial, 

arguindo em síntese ser titular de três unidades consumidoras UC 

6/2536147-8; UC6/1614654-0 e UC 6/2189843-2, pois possui três prédios 

distintos na região do coxipo da ponte. A média anula da UC nº 

6/2189843-2 é de R$ 3.506,81 (três mil e quinhentos e seis reais e oitenta 

e um centavos), enquanto que o consumo semestral da UC nº 

6/1614654-0 é de R$ 2.029,14 (dois mil e vinte e nove reais e quatorze 

centavos) e da UC 6/2536147-8 é de R$ 981,79 (novecentos e oitenta e 

um reais e setenta e nove centavos). Informa ainda a requerente que 

possui outra UC de nº 6/9233249-3 a qual se encontrava desativada, eis 

que o prédio para onde serviria a unidade consumidora estava em reforma 

e por isso pagava uma taxa mínima de disponibilização. Alega que a UC nº 

6/9233249-3, que estava desativada, entrou em funcionamento em 

Dezembro de 2016 e foi surpreendido com a cobrança de consumo no 

equivalente a R$ 29.650,85 (vinte e nove mil seiscentos e cinquenta reais 

e oitenta e cinco centavos), com um consumo de 40.016 KWH, o que 

entende ser indevido na medida em que requereu junto a concessionaria 

uma visita técnica e a reanalise da fatura, só que a requerida não 

compareceu no prédio e administrativamente indeferiu o pedido da 

consumidora alegando “(...) conforme ordem de serviço de vistoria 

realizada no local nº. 39858209 foram confirmados todos os dados de 

medição e leitura e no ato da vistoria não foi encontrado nenhuma 

irregularidade (...)’’ Por fim, requer a declaração de inexistência da fatura 

de 12/2016, com vencimento em 01/2017. Deferida a liminar (id.6144034), 

a fim de suspender a cobrança da fatura discutida na lide e restabelecer o 

fornecimento de energia. A parte requerente informou no id. 6730712, que 

a fim de evitar o corte no fornecimento de energia elétrica realizou com a 

concessionaria o parcelamento da fatura do mês de 12/16 em 06 (seis) 

parcelas de R$ 1.610,47 (um mil seiscentos e dez reais e quarenta e sete 

centavos) que seriam debitadas nas faturas vindouras, e que pagou duas 

parcelas do acordo, por fim requereu que a liminar fosse no sentido de 

suspender o acordo de parcelamento. Decisão de id. 6761265, deferiu a 

extensão da liminar. Citada a requerida apresentou contestação (id. 

8724498), arguindo que já procedeu com a revisão da fatura discutida, a 

qual passou de R$ 29.650,85 (vinte e nove mil seiscentos e cinquenta 

reais e oitenta e cinco centavos) para R$ 13.387,30 (treze mil trezentos e 

oitenta e sete reais e trinta centavos) e que não houve suspensão do 

fornecimento de energia elétrica. Com a contestação vieram os 

documentos. A réplica no id. 9753944, alegando que ela nega ter 

consumido qualquer serviço na UC n. 6/9233249-3. O feito foi saneado (id. 

10454231) e foi refutada a preliminar de perda superveniente do objeto. 

Houve desistência da prova pericial e sua homologação (id. 23531873). É 

o necessário relato. Fundamento e Decido. O novo Código de Processo 

Civil impõe que os processos sejam julgados, preferencialmente, de 

acordo com a ordem cronológica de conclusão. Em que pese este feito 

tenha vindo concluso recentemente para julgamento, a exceção prevista 

no artigo 12, parágrafo 2°, inciso VII, do Código de Processo Civil de 2015, 

permite a prolação de sentença nesta oportunidade. Assim, tratando de 

exceção prevista legalmente, passo ao julgamento do feito ante ao término 

da instrução e a produção das provas especificadas. Em primeiro lugar, é 

necessário restar claro, desde já, que o caso dos autos enquadra-se 

como relação de consumo, pois os sujeitos desta relação são, 

naturalmente, o fornecedor de serviços, conforme o artigo 3.º do Diploma 

Consumerista e o consumidor, ou seja, a parte requerente da ação. Friso, 

ainda, que o Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos dos do 

disposto no art. 375 do atual CPC. O entendimento é antigo e remonta o art. 

335 do CPC/73, ao que o entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O 

Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Notadamente no presente caso, a 

discussão é simples e não demanda maiores elucubrações, posto que 

limita-se à verificação da regularidade na emissão da fatura de energia 

elétrica da unidade consumidora n. 6/9233249-3 do requerente referentes 

ao mês de Janeiro de 2017. Sendo relação típica de consumo incide, 

portanto, o Código de Defesa do Consumidor, aplicando suas normas, 

inclusive, com a inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do 

CDC. Outrossim, há de se ter em mente que o art. 14 do CDC estabelece o 

seguinte: "Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor 

de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro.” (grifo nosso) No mesmo sentido, o Art. 186, do Diploma 

Civil em vigor estabelece que: “Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Por outro viés, 

mister esclarecer que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que “Aquele 

que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo.” Destaca-se, que a parte requerida alega ter realizado já a 

revisão na fatura discutida na lide, a parte requerente alega que não 

houve consumação nessa unidade consumidora n. 6/9233249-3 no mês 

de Janeiro de 2017, devendo ser cobrado fatura mínima como os meses 

anteriores. Pois bem. É ululante que as faturas do ano de 2016 vieram 

conforme fatura mínima, conforme já explicado pela requerente. A fatura 

do mês de Janeiro de 2017 veio com uma consumação de 40.016 KWH, no 

valor de R$ 29.650,85 (vinte e nove mil seiscentos e cinquenta reais e 

oitenta e cinco centavos), e logo a parte requerida emitiu nova fatura com 

o consumo de 17.958 kWh e no valor de R$ 13.387,30 (treze mil e 

trezentos e oitenta e sete reais e trinta centavos). A parte 

requerente/consumidora em nenhum momento comprovou não ter 

consumido, ao contrario da parte requerida que comprovou o consumo e 

demostrou a leitura errada, tanto que realizou o refaturamento com o novo 

consumo de 17.958 kWh. Nota-se, que não há prova nos autos que 

corroborem com as alegações da parte requerente. Assim, a parte 

requerente não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu 

direito, conforme preconiza o art. 373, I, do CPC/2015. Em que pese à 

relação consumerista entretida pelos litigantes e a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova nos 

moldes de seu art. 6º, VIII, não implica a desnecessidade de produção da 

prova do fato constitutivo da parte autora, ao menos de forma indiciária, 

justamente o que verificado no caso concreto, em que não trazidos 

sequer elementos mínimos a evidenciar a verossimilhança das alegações 

inaugurais. Igualmente, não podemos confundir a inversão do ônus da 

prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte de consignar ao menos indícios de suas 

alegações. Menciono, por oportuno: DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DA 

COBRANÇA DE SERVIÇOS. VEROSSIMILHANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. DESCABIMENTO. Nos termos do art. 333, I, do CPC/73, cumpre à 

parte autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito. A inversão do 

ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não se opera ope leges, 

mas, sim, ope judicis. Ou seja, mister a deliberação do juiz acerca da sua 

incidência, após a verificação dos requisitos legais ? verossimilhança do 

direito e hipossuficiência técnica. Caso concreto que, ao menos neste 

momento processual, não se verifica a verossimilhança do direito, 
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mostrando-se necessária a angularização do feito. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE. (Agravo de Instrumento Nº 

70070768452, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 27/10/2016) (GRIFEI). 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

ORDINÁRIA E AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. ÔNUS DA PROVA. Mesmo 

com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração 

mínima dos fatos elencados com a inicial para, somado ao conjunto 

probatório materializado durante a instrução processual, ver acolhida a 

pretensão. MULTA CONTRATUAL. FIDELIZAÇÃO. CABIMENTO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. A rescisão do 

contrato pela empresa autora ocorreu antes do prazo de fidelização 

indicado no contrato, inexistindo comprovação efetiva da alegada falha na 

prestação dos serviços no período anterior à realização da portabilidade 

que justificasse o afastamento da multa contratual. DANO MORAL 

INEXISTENTE. Considerando a inexistência de prova proPROVA efetiva da 

interrupção dos serviços de telefoniatelefonia, bem como o 

reconhecimento da legalidade da multa contratual cobrada pela empresa 

requerida, não há falar em indenização por danos morais. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70070369517, Décima Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 

24/08/2016) (GRIFEI) Cabe a parte que alega comprovar minimamente o 

seu fato constitutivo, sendo este alegado e não provado é o mesmo que 

fato inexistente. Dessa mesma forma leciona Humberto Theodoro Júnior, 

vejamos: “Sem prova alguma, por exemplo, da ocorrência do fato 

constitutivo do direito do consumidor (autor), seria diabólico exigir do 

fornecedor (réu) a prova negativa do fato passado fora de sua área de 

conhecimento e controle. Estar-se-ia, na verdade, a impor prova 

impossível, a pretexto de inversão do ônus probrandi, o que repugna à 

garantia do devido processo legal, com as características do contraditório 

e ampla defesa. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito 

Processual Civil, vol. I, 49ª ed., Forense, 2008, RJ, p.432, item n° 422-C)” O 

processo civil se pauta na cooperação processual entre as partes, a fim 

de que elas apresentem todas as provas que detém para que a lide 

chegue no resultado mais justo e mais próximo da realidade dos fatos. 

Portanto, cabia a parte requerente comprovar, minimamente, o seu fato 

constitutivo (art. 373, I do CPC), sendo este alegado e não provado é o 

mesmo que fato inexistente. Ante todo o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos inaugurais, revogo a liminar concedida e 

condeno a parte requerente ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

mas que mantenho suspenso em razão do que preconiza o art. 98, § 3º do 

CPC. P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031697-86.2018.8.11.0041
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CLAUDIO ANDRE GARSSAL (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031697-86.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CLAUDIO ANDRE GARSSAL REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. CLAUDIO ANDRE 

GRASSAL, devidamente qualificado nos autos em epigrafe, ingressou com 

a presente Ação De Indenização Por Danos Morais C/C Pedido De Tutela 

De Urgência em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, também qualificada na exordial, 

arguindo em síntese ser titular da unidade consumidora n.º 6/2505987-4 e 

seu consumo sempre veio na média de é 96 KWH, que corresponde a 

aproximadamente R$80,00 (oitenta reais). Alega que foi surpreendido em 

04/05/2018 com a cobrança de consumo no equivalente a R$ 717,65 

(setecentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos), o que 

entende ser indevido na medida em que procurou o PROCON/MT e realizou 

reclamação, a concessionaria manteve-se inerte. Mesmo com a decisão 

do PROCON/MT em Julho/2018 a empresa efetuou o corte da energia. 

Aduza, ainda, que a concessionaria emitiu nova fatura com o real valor, 

mas no mês de Abril e Maio de 2018 voltou a emitir faturas com valores 

excessivo (R$ 370,00 e R$ 380,00). Por fim, requer liminarmente o 

restabelecimento do fornecimento da energia e no mérito a declaração de 

inexistência da fatura. Indeferida a liminar (id.17656917), em razão do 

imóvel funcionar como residência e comercio de bebidas há 

aproximadamente três anos. Citada a requerida apresentou contestação 

(id. 21544792), argumentando que as faturas estão em acordo com o 

consumo da requerente, pois houve acumulo de consumo devido a 

impossibilidade de leitura das faturas anteriores. Assim, alega regularidade 

em seu comportamento e não há razão para a procedência da demanda. 

Com a contestação vieram os documentos de id. 20137121 e ss. A réplica 

id. 24146939. A parte requerente suscitou o julgamento antecipado. É o 

necessário relato. Fundamento e Decido. O novo Código de Processo Civil 

impõe que os processos sejam julgados, preferencialmente, de acordo 

com a ordem cronológica de conclusão. Em que pese este feito tenha 

vindo concluso recentemente para julgamento, a exceção prevista no 

artigo 12, parágrafo 2°, inciso VII, do Código de Processo Civil de 2015, 

permite a prolação de sentença nesta oportunidade. Assim, tratando de 

exceção prevista legalmente, passo ao julgamento do feito ante ao término 

da instrução e a produção das provas especificadas. Em primeiro lugar, é 

necessário restar claro, desde já, que o caso dos autos enquadra-se 

como relação de consumo, pois os sujeitos desta relação são, 

naturalmente, o fornecedor de serviços, conforme o artigo 3.º do Diploma 

Consumerista e o consumidor, ou seja, a parte requerente da ação. Friso, 

ainda, que o Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos dos do 

disposto no art. 375 do atual CPC. O entendimento é antigo e remonta o art. 

335 do CPC/73, ao que o entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O 

Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Notadamente no presente caso, a 

discussão é simples e não demanda maiores elucubrações, posto que 

limita-se à verificação da regularidade na emissão da fatura de energia 

elétrica da unidade consumidora do requerente referentes aos meses de 

04/2018; 05/2018; 07/2018; 08/2018 e 09/2018. A fatura do mês de 

04/2018, diante do processo no PROCON/MT, foi novamente emitida com 

consumação de 426 kWH e valor de R$ 374,74 (trezentos e setenta e 

quatro reais e setenta e quatro centavos). A fatura do mês de 05/2018 

veio no valor de R$ 385,08 (trezentos e oitenta e cinco reais e oito 

centavos) e consumação de 411 kWH. A fatura do mês seguinte 

(06/2018) veio no valor de R$ 76,99 (setenta e seis reais e noventa e 

nove centavos) e com consumação de 94 kWh, conforme a média de 

consumo da parte requerente. Os meses subsequentes (Jul. Ago. Set.) 

apresentaram uma nova alteração de consumo, a qual diverge dos últimos 

doze meses. A concessionara de energia informou que houve acumulo de 

consumo por impossibilidade de leitura do medidor. Sendo relação típica de 

consumo incide, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, aplicando 

suas normas, inclusive, com a inversão do ônus da prova previsto no art. 

6º, inc. VIII, do CDC. Outrossim, há de se ter em mente que o art. 14 do 

CDC estabelece o seguinte: "Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor 

de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro.” (grifo nosso) No mesmo sentido, o Art. 186, do Diploma 

Civil em vigor estabelece que: “Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Por outro viés, 

mister esclarecer que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que “Aquele 
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que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo.” Destaca-se, que a cobrança questionada pelo requerente na 

exordial originaram-se acumulo de consumo por impedimento de leitura do 

medido, devendo observar a Resolução n.º 414/2010-ANEEL em seu 

artigo 87, § 1.º Nesse sentido, havendo impedimento à leitura do medidor, 

perfeitamente cabível a apuração do consumo por estimativa, na forma do 

artigo 87, § 1.º, Resolução n.º 414/2010-ANEEL. Art. 87. Ocorrendo 

impedimento de acesso para fins de leitura, os valores faturáveis de 

energia elétrica e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes, 

devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 

12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do 

impedimento, observado o disposto no § 1o do art. 89, exceto para a 

demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor 

contratado, quando cabível. § 1º O procedimento previsto no caput pode 

ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de 

faturamento, devendo a distribuidora, tão logo seja caracterizado o 

impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de 

manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da 

suspensão do fornecimento In casu, a concessionaria calculou o consumo 

por estimativa com base na média determinada pelo disposto no artigo 

acima mencionado da Resolução n. 414/2010-ANEEL, como informa em 

sua contestação. Possível verificar, ainda, que a concessionária não 

comprovou a realização ao disposto no artigo 87, § 1.º, Resolução n.º 

414/2010-ANEEL, a notificação da parte requerente quanto à obrigação de 

manter livre o acesso à unidade consumidora, após a aplicação do 

procedimento previsto no caput por até 3 (três) ciclos consecutivos e 

completos de faturamento. Nesse contexto, não se desincumbiu a 

concessionária de provar ter feito a notificação da consumidora quanto à 

obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora. Ônus que lhe 

incumbia, não só por ter todas as condições técnicas para tanto, mas 

também em função do disposto no artigo 6.º, VIII, CDC. Friso, que a 

Resolução 414/2010 da ANEEL visa proteger o consumidor, oportunizando 

a este as garantias constitucionais da ampla devesa e do contraditório. 

Nesse sentido, “Havendo suspeita de desvio de energia elétrica, cabe à 

empresa prestadora do serviço promover a perícia necessária à 

comprovação do fato, devendo observar, nesse procedimento, as 

garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Não pode a 

concessionária, sem observar essas garantias, retirar o medidor de 

energia, elaborar laudo unilateral e expor o consumidor ao ridículo, sob 

pena de ter que repará-lo por danos morais.” (TJMT – Apelação Cível nº 

29767/2009 – Classe CNJ 198. Quinta Câmara Cível. Rel. Desembargador 

Sebastião de Moraes Filho. DJ. 27/05/2009). Portanto, o ato da requerida 

de realizar o acerto de leitura sem a observação da resolução 414/2010 

da ANEEL, configura falha na prestação do serviço, devendo as faturas 

dos meses de Maio, Julho, Agosto, Setembro de 2018 serem readequadas 

as faturas dos doze meses anteriores, isto é em uma média de 

consumação de 90kwh a 150kwh. Com efeito, a suspensão indevida do 

fornecimento de energia elétrica é fato ensejador à ocorrência de dano 

moral indenizável, dado o natural constrangimento que decorre do fato de 

o consumidor passar por inadimplente, além de ver-se privado de um 

serviço que é essencial à vida e à dignidade humana. Já com relação ao 

dano moral experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na 

prestação do serviço pela reclamada. No mesmo sentido, verbis: 

“APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. O fornecimento de energia elétrica, a exemplo de água 

potável, é bem indispensável de uso contínuo e intimamente vinculada com 

o direito de cidadania inerente ao ser humano e condizente com a 

realidade constitucional no estágio em que vivemos. Infelizmente o corte e 

suspensão do fornecimento desse bem essencial está ligado a 

manutenção do pagamento da taxa de consumo. Antes, porém, a 

notificação do consumidor se faz imprescindível, ope legis. Inteligência do 

art.3º,inc.II da Lei Federal n.8987/95 e no art.91 da Resolução da ANEEL. 

Caracteriza dano moral indenizável a suspensão dos serviços de 

fornecimento de energia elétrica, sem a prévia comunicação ao 

consumidor, em conseqüência, submetendo-o ao constrangimento que 

isso representa, deixando da cumprir com o dever de comunicação e 

transparência na prestação de seus serviços. O quantum indenizatório 

arbitrado se revela adequado a cumprir com caráter pedagógico e punitivo 

da pena. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70026557512, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes 

da Silva, Julgado em 13/05/2009) (grifei). “APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DO APELO. 

REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RGE. SUSPENSÃO. FATURA QUITADA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS 

MORAIS. QUANTUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. 1. A 

interposição do apelo antes da intimação acerca da decisão de 

acolhimento dos embargos declaratórios não acarreta a extemporaneidade 

do recurso, face a ausência de prejuízo à contra-parte (art. 249, §1º, 

CPC). Desnecessidade de ratificação, pois não há previsão legal a 

respeito. Cabe ao órgão jurisdicional, se for o caso, verificada a 

prejudicialidade do apelo em face da integração da sentença por ocasião 

do julgamento dos embargos de declaração, dar pelo juízo negativo de 

admissibilidade. Preliminar rejeitada. 2. O corte de energia sob o argumento 

de inadimplemento de fatura que, na verdade, foi quitada, ainda que em 

atraso, configura ato ilícito e dá ensejo ao dever de indenizar. 3. Danos 

morais, de caráter in re ipsa, fixados de acordo com as peculiaridades do 

caso concreto. 4. Honorários de sucumbência reduzidos, na forma do art. 

20, §3º, CPC. 5. Ônus de sucumbência suportados somente pela ré, face 

o caimento mínimo da parte autora, nos termos do art. 21, parágrafo único, 

CPC. APELOS PROVIDOS EM PARTE. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 

70043802966, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 10/08/2011) (grifei). Dessa forma, 

resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e 

dissabores causados a parte reclamante em razão da falha na prestação 

do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, 

a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da 

verificação da conduta. Com efeito, “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei). No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da requerida ao pagamento da importância 

de R$3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pelo autor, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos inaugurais, para determina a emissão de novas 

faturas dos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2018, conforme 

consumação média dos doze meses anteriores, bem como para condenar 

o requerido ao pagamento de dano moral na monta de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), ao que tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

partir do arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), acrescido de 

juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. Face a sucumbência mínima 

do requerido, e com norte no que estabelece o parágrafo único do art. 86 

do CPC, condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, face ao 

disposto no art. 85, § 2º do CPC. P.R.I. Após o trânsito em julgado, 

observe-se o disposto no art. 611 da CNGC, arquivando-se e dando-se 

baixa. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022345-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022345-70.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOICE JESUS DE ALMEIDA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que JOICE 

JESUS DE ALMEIDA move em desfavor PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 18.01.2019, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos, ids. 

20374381; 20374386; 20374388. Devidamente citada, a parte ré 

apresentou contestação e documentos (id. 25537464) arguindo 

preliminarmente: I - Da Alteração Do Polo Passivo Da Demanda Para 

Seguradora Líder Do Consórcio Do Seguro Dpvat S.A; II – Da Necessidade 

de Adequação do Valor da Causa; III – Da Necessidade de Pedido 

Administrativo Prévio – Da Falta de Interesse de Agir. No mérito, rebateu 

os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação, id. 27425308. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado na Central de 

Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 25295162. A parte autora se 

manifestou acerca do laudo pericial, id. 29228865 requerendo nova prova 

pericial, ao passo que a parte requerida quedou-se inerte, conforme 

certidão de id. 30657348. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a 

sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. Acerca da 

preliminar de adequação do valor da causa esta não merece prosperar, 

uma vez que a aferição do grau do dano, o que interfere diretamente no 

valor da indenização, só ocorre com inequívoca certeza das partes no 

momento da perícia. Outrossim, como denota a exordial (id. 20374386), o 

valor da causa também foi atribuído ao requerimento de Indenização por 

Danos Morais. Dessa forma, Rejeito a preliminar mencionada. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – 

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, 

que falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT,ademais, principalmente quando o pedido inicial é 

contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO - DPVAT - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

GRAU DE INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL- CORREÇÃO MONETÁRIA - 

TERMO INICIAL. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos 

Extraordinários nº. 839.314 e 824.704, entendeu que nas ações de 

cobrança do seguro DPVAT, para que exista pretensão resistida e 

necessidade de intervenção jurisdicional é imprescindível o prévio 

requerimento administrativo, todavia, é dispensável o esgotamento das 

vias administrativas. É devida a indenização do seguro DPVAT após 

comprovação do grau de invalidez do segurado. A correção monetária da 

indenização sobre a invalidez permanente deve incidir desde a data do 

sinistro até o efetivo pagamento. (TJ-MG - AC: 10000190323592001 MG, 

Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 11/06/0019, Data de 

Publicação: 14/06/2019) Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Ausência de Interesse de Agir. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

20374924), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Dessa forma, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Todavia, verifico que após a 

realização de perícia médica na Central de Conciliação do Fórum desta 

Capital, o autor se manifestou nos autos requerendo a designação de 

nova perícia com a nomeação de um perito especialista em ortopedia, id. 

29228865. Destaco que a argumentação do autor demonstra tão somente 

sua discordância ao resultado obtido em virtude da contestação da 
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requerida, vez que não traz nenhum fundamento concreto para a rejeição 

do laudo pericial, o qual por outro viés, graduou a invalidez do requerente 

de acordo com a tabela do seguro obrigatório DPVAT, prevista na Lei 

6.194/74. Neste sentido, o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL PARA 

FINS DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – VALIDADE – PRELIMINAR 

REJEITADA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA 

– NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FATO E O DANO – PERCENTUAL DA 

LESÃO EVIDENCIADA – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO EM SEDE 

ADMINISTRATIVA – INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A RECEBER – 

PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NA TOTALIDADE APURADA - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Juiz é o destinatário das provas, 

cabendo a ele determinar as provas necessárias ao deslinde dos autos, 

bem como indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No 

caso, não se vislumbra a necessidade de realização de nova perícia, uma 

vez que a parte somente aponta discordância sem fundamento. O laudo 

pericial realizado por profissional competente indicado por este Tribunal de 

Justiça, que observa toda a situação posta nos autos, e inclusive explicita 

a lesão decorrente exclusivamente de acidente automobilístico, deve ser 

reconhecido para apurar a validade da perícia realizada no mutirão do 

DPVAT. Inexiste cerceamento de defesa. Satisfeita a obrigação de 

indenizar na esfera administrativa não há se falar em direito a verba 

indenizatória, cujo pagamento foi efetuado de acordo com o percentual 

apurado no laudo pericial e na tabela da referida lei. “[...] O pagamento em 

sede administrativa que satisfaz todo o valor indenizatório legalmente 

assegurado no art. 3º, da Lei n. 6.194/74, não enseja para a seguradora o 

dever de pagar qualquer complementação”. (Ap 66357/2017, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017) [...]”. 

(TJ-MT - APL: 00164124120168110041382952018 MT, Relator: DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/08/2018, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

27/08/2018) APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

PERÍCIA - MUTIRÃO - VALIDADE - LESÕES NÃO COMPROVADAS - 

INDENIZAÇÃO - NÃO CONCESSÃO. 1. A perícia efetivada no chamado 

"mutirão DPVAT", realizada por profissional especializado e imparcial, se 

mostra válida e possui incontestável valor probatório, ao esclarecer todas 

as questões necessárias ao deslinde da demanda. 2. A não comprovação 

da debilidade permanente decorrente de acidente de trânsito inviabiliza a 

concessão da indenização do seguro obrigatório DPVAT. (TJ-MG - AC: 

10280160016505001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

27/06/2019, Data de Publicação: 05/07/2019) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PERÍCIA REALIZADA EM MUTIRÃO. PROVA 

ELUCIDATIVA. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DE 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. 1 - Na condição de destinatário 

da prova o juiz tem liberdade para decidir se as informações contidas nos 

autos bastam para a formação de seu convencimento, indeferindo as 

provas inúteis ou meramente protelatórias. 2 - Na hipótese, se a perícia 

judicial realizada em mutirão qualifica de forma satisfatória a extensão das 

lesões sofridas pela vítima, assim como quantifica o grau de invalidez 

permanente e o percentual da perda funcional, tal como determina a 

legislação de regência, não há necessidade de se alongar a instrução do 

processo com a produção de nova prova pericial pretendida pela apelante, 

para aferição do que já restou constatado, não havendo se falar em 

cerceamento do direito de defesa da parte. APELAÇÃO CÍVEL 

CONHECIDA E DESPROVIDA.  (TJ-GO –  Ape lação: 

01955601320188090137, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data 

de Julgamento: 11/03/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

11/03/2019) Desta feita, rejeito o pedido de designação de nova perícia 

médica em observância aos princípios da duração razoável do processo 

(art. 4°, CPC, art. 5°, LXXVIII da CF/88) e, da cooperação processual (art. 

6°, CPC). Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 25295162). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 18.01.2019, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho 

outornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dentre os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional 

completa de qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares 

(Parciais) Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais 

Percentuais das Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou 

da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa 

da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer 

a Lei nº 6.194: “Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por 

morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, 

de 2009).(Produção de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 

(dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 
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incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009).(Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): SEGMENTO TORÁCICO DA COLUNA 

VERTEBRAL SEGMENTO LOMBAR DA COLUNA VERTEBRAL (...) III) Há 

indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] 

disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

1 - SEGMENTO TORÁCICO DA COLUNA VERTEBRAL 75% INTENSA 2 - 

SEGMENTO LOMBAR DA COLUNA VERTEBRAL 50% MÉDIA Dessa forma, 

a invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda anatômica e/ou funcional de um segmento torácico da 

coluna vertebral terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

intensa (75%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% 

sobre 75%, perfazendo o total de 18,75% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Mas também, havendo perda anatômica e/ou funcional de 

um segmento lombar da coluna vertebral terá a vítima direito a 25% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, 

terá essa o direito de 25% sobre 50%, perfazendo o total de 12,5% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: 1- SEGMENTO TORÁCICO 

DA COLUNA VERTEBRAL: *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *75% 

sobre R$ 3.375,00= R$ 2.531,25 TOTAL= R$ 2.531,25 2- SEGMENTO 

LOMBAR DA COLUNA VERTEBRAL: *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 

3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00= R$ 1.687,50 TOTAL= R$ 1.687,50 

LESÃO 1 R$ 2.531,25 + LESÃO 2 R$ 1.687,50 = R$ 4.218,75 Assim, 

procedente se torna o pedido de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. 

No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). Concernente a indenização 

por danos morais, verifica-se que o mero dissabor ocasionado pelo 

descumprimento de obrigação legal imposta à seguradora responsável 

pelo pagamento do seguro DPVAT, não configura ato lesivo a ensejar 

indenização por danos morais, portanto improcedente o pedido. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR 

NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A 

exigência de documentação para dar continuidade à solicitação 

administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela 

uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não 

enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente 

demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos 

em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da 

parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência 

dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I 

do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS que JOICE JESUS DE ALMEIDA move em desfavor 

de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 4.218,75 (quatro mil 

duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(18.01.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Por fim, 

considerando que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos, e com 

norte no que estabelece o parágrafo único do art. 86 do CPC, CONDENO 

ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) com espeque no 

que estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° único do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. 

Restam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de 

declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes que 

forem considerados manifestamente protelatórios lhes sujeitará a 

imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código de Processo 

Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020945-21.2019.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020945-21.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIS JOSE APARECIDO MARIANO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que LUIS JOSE APARECIDO MARIANO move em 

desfavor PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, 

que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 30.08.2015, tendo 

resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a 

requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos, ids. 20148514; 20148527; 20148528. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação e documentos (id. 24571559) arguindo 

preliminarmente: I - Da Alteração Do Polo Passivo Da Demanda Para 

Seguradora Líder Do Consórcio Do Seguro Dpvat S.A; II – Da Necessidade 

de Adequação do Valor da Causa; III – Da Necessidade de Pedido 

Administrativo Prévio – Da Falta de Interesse de Agir; IV – Prejudicial de 

Mérito – Da Prescrição Trienal. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora não apresentou 

impugnação à contestação, conforme a certidão de id. 28576970. 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado na 

Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 25298321. As partes 

não se manifestaram acerca do laudo pericial, id. 30657377. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. 

Acerca da preliminar de adequação do valor da causa esta não merece 

prosperar, uma vez que a aferição do grau do dano, o que interfere 

diretamente no valor da indenização, só ocorre com inequívoca certeza 

das partes no momento da perícia. Por isso, Rejeito a preliminar 

mencionada. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT,ademais, principalmente quando 

o pedido inicial é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no 

caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O 

prévio requerimento administrativo não é requisito essencial para pleitear 

judicialmente indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). 

Destaquei. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - DPVAT - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - GRAU DE INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL- 

CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento dos Recursos Extraordinários nº. 839.314 e 824.704, entendeu 

que nas ações de cobrança do seguro DPVAT, para que exista pretensão 

resistida e necessidade de intervenção jurisdicional é imprescindível o 

prévio requerimento administrativo, todavia, é dispensável o esgotamento 

das vias administrativas. É devida a indenização do seguro DPVAT após 

comprovação do grau de invalidez do segurado. A correção monetária da 

indenização sobre a invalidez permanente deve incidir desde a data do 

sinistro até o efetivo pagamento. (TJ-MG - AC: 10000190323592001 MG, 

Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 11/06/0019, Data de 

Publicação: 14/06/2019) Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Ausência de Interesse de Agir. PREJUDICIAL DE MÉRITO – 

PRESCRIÇÃO TRIENAL Em que pese à alegação de prescrição arguida em 

sede de mérito pela requerida, esta não merece prosperar. Isto porque, 

consoante se extrai dos autos apesar do acidente ter ocorrido no ano de 

2015, o prazo prescricional de 3 anos começa a contar após o autor ter a 

ciência inequívoca de sua invalidez permanente, o que ocorreu apenas no 

dia 22/10/2019, após a realização de exame pericial na Central de 

Conciliação do Fórum desta Capital, conforme documento de id. 25298321. 

Súmula 573/STJ: Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, 

a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de 

contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos 

casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução. 

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. Com relação à arguição de 

inconstitucionalidade das MP’s 340/2006 e 451/2008, formuladas na 

exordial, o que se verifica é a sua total improcedência e impertinência. 

Ressalto que compete ao Poder Executivo, ato discricionário, previsto no 

art. 62 “caput” da CF/88, observar o preenchimento dos requisitos de 

relevância e urgência para edição de Medidas Provisórias, não compete 

ao Poder Judiciário a análise do preenchimento desses requisitos, ainda 

que por controle difuso de constitucionalidade. Ademais, no julgamento 

conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.350 e 4.627 

(Relator - Ministro Luiz Fux) o Supremo Tribunal reconheceu a 

constitucionalidade do art. 8º da Lei n. 11.482/2007 e dos arts. 30 a 32 da 

Lei n. 11.945/2009. (grifei) Naquela assentada, o Plenário verificou a “real 

situação de urgência e relevância justificante da edição do referido texto 

calcado no art. 62 da Constituição da República” concluindo não haver 

inconstitucionalidade nas “novas regras legais que modificaram os 

parâmetros para o pagamento do seguro DPVAT, abandonando a 
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correlação com um determinado número de salários mínimos e estipulando 

um valor certo em reais”: Com efeito, “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS 

CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE – 

DPVAT. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS MEDIDAS PROVISÓRIAS NS. 

340/2006 E 451/2008, CONVERTIDAS NAS LEIS NS. 11.482/2007 E 

11.945/2009. Constitucionalidade reconhecida pelo supremo tribunal 

federal no julgamento conjunto das ADINS. 4.350 e 4.627. Repercussão 

geral reconhecida. Recurso ao qual se nega seguimento.” (STF – Recurso 

Extraordinário n. 837.347/MG -Relatora: Ministra Cármen Lúcia – Julgado 

em 16.02.2015). (grifei) Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

ao julgar o ARE 704.520, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/12/2014, Tema 

771, sob o regime do art. 543-B do CPC (repercussão geral), consolidou 

entendimento nos seguintes termos: “Recurso extraordinário com agravo. 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre (DPVAT). 2. Redução dos valores de 

indenização do seguro DPVAT pela Medida Provisória 340/2006, 

convertida na Lei 11.482/2007. 3. Constitucionalidade da modificação 

empreendida pelo art. 8º da Lei 11.482/007 no art. 3º da Lei 6.194/74. 4. 

Medida provisória. Pressupostos constitucionais de relevância e urgência. 

Discricionariedade. Precedentes. 5. Princípio da dignidade da pessoa 

humana. Ausência de violação. 6. Repercussão geral. 7. Recurso 

extraordinário não provido.” Portanto, considerada a especial eficácia 

vinculativa desses julgados (CPC, art. 543-B, § 3º), impõe-se sua 

aplicação, nos mesmos termos, aos casos análogos, como o dos autos. A 

Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a 

pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela 

Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 20148529), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Dessa forma, 

tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de 

comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência 

possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 25298321). Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 30.08.2015, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho 

outornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dentre os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional 

completa de qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares 

(Parciais) Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais 

Percentuais das Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou 

da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa 

da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer 

a Lei nº 6.194: “Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por 

morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, 

de 2009).(Produção de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 

(dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009).(Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 
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previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): PUNHO ESQUERDO (...) III) Há indicação de 

algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas 

de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] disfunções apenas 

temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) 

VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a 

quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais 

susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) 

anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o 

anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão PUNHO 

ESQUERDO 50% MÉDIA Dessa forma, a invalidez permanente da autora 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda anatômica e/ou funcional de um dos punhos 

terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média 

(50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 50%, 

perfazendo o total de 12,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: - PUNHO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *50% 

sobre R$ 3.375,00= R$ 1.687,50 TOTAL= R$ 1.687,50 Assim, procedente 

se torna o pedido de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LUIS JOSE 

APARECIDO MARIANO move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (30.08.2015) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 

(mil reais) com espeque no que estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° 

único do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Restam as partes advertidas, desde logo, que a 

oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com 

efeitos infringentes que forem considerados manifestamente protelatórios 

lhes sujeitará a imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código 

de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020748-66.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

WELLINTON ARCANJO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que 

WELLINTON ARCANJO DA SILVA move em desfavor PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 27.03.2019, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos, ids. 

20112234; 20112558; 20112560; 20113108. Devidamente citada, a parte 

ré apresentou contestação e documentos (id. 23773084) arguindo 

preliminarmente: I - Da Alteração Do Polo Passivo Da Demanda Para 

Seguradora Líder Do Consórcio Do Seguro Dpvat S.A; II – Da Necessidade 

de Adequação do Valor da Causa; III – Da Necessidade de Pedido 

Administrativo Prévio – Da Falta de Interesse de Agir. No mérito, rebateu 

os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação, id. 27425313. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado na Central de 

Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 25292111. A parte autora se 

manifestou acerca do laudo pericial, id. 25938158 e 29228860 requerendo 

nova prova pericial, ao passo que a parte requerida quedou-se inerte, 

conforme certidão de id. 30657380. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. DA 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que 

as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 
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nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. Acerca da 

preliminar de adequação do valor da causa esta não merece prosperar, 

uma vez que a aferição do grau do dano, o que interfere diretamente no 

valor da indenização, só ocorre com inequívoca certeza das partes no 

momento da perícia. Outrossim, como denota a exordial (id. 20113108), o 

valor da causa também foi atribuído ao requerimento de Indenização por 

Danos Morais. Dessa forma, Rejeito a preliminar mencionada. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – 

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, 

que falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT,ademais, principalmente quando o pedido inicial é 

contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO - DPVAT - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

GRAU DE INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL- CORREÇÃO MONETÁRIA - 

TERMO INICIAL. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos 

Extraordinários nº. 839.314 e 824.704, entendeu que nas ações de 

cobrança do seguro DPVAT, para que exista pretensão resistida e 

necessidade de intervenção jurisdicional é imprescindível o prévio 

requerimento administrativo, todavia, é dispensável o esgotamento das 

vias administrativas. É devida a indenização do seguro DPVAT após 

comprovação do grau de invalidez do segurado. A correção monetária da 

indenização sobre a invalidez permanente deve incidir desde a data do 

sinistro até o efetivo pagamento. (TJ-MG - AC: 10000190323592001 MG, 

Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 11/06/0019, Data de 

Publicação: 14/06/2019) Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Ausência de Interesse de Agir. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

20112756), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Dessa forma, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Todavia, verifico que após a 

realização de perícia médica na Central de Conciliação do Fórum desta 

Capital, o autor se manifestou nos autos requerendo a designação de 

nova perícia com a nomeação de um perito especialista em ortopedia, id. 

29228860. Destaco que a argumentação do autor demonstra tão somente 

sua discordância ao resultado obtido em virtude da contestação da 

requerida, vez que não traz nenhum fundamento concreto para a rejeição 

do laudo pericial, o qual por outro viés, graduou a invalidez do requerente 

de acordo com a tabela do seguro obrigatório DPVAT, prevista na Lei 

6.194/74. Neste sentido, o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL PARA 

FINS DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – VALIDADE – PRELIMINAR 

REJEITADA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA 

– NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FATO E O DANO – PERCENTUAL DA 

LESÃO EVIDENCIADA – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO EM SEDE 

ADMINISTRATIVA – INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A RECEBER – 

PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NA TOTALIDADE APURADA - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Juiz é o destinatário das provas, 

cabendo a ele determinar as provas necessárias ao deslinde dos autos, 

bem como indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No 

caso, não se vislumbra a necessidade de realização de nova perícia, uma 

vez que a parte somente aponta discordância sem fundamento. O laudo 

pericial realizado por profissional competente indicado por este Tribunal de 

Justiça, que observa toda a situação posta nos autos, e inclusive explicita 

a lesão decorrente exclusivamente de acidente automobilístico, deve ser 

reconhecido para apurar a validade da perícia realizada no mutirão do 

DPVAT. Inexiste cerceamento de defesa. Satisfeita a obrigação de 

indenizar na esfera administrativa não há se falar em direito a verba 

indenizatória, cujo pagamento foi efetuado de acordo com o percentual 

apurado no laudo pericial e na tabela da referida lei. “[...] O pagamento em 

sede administrativa que satisfaz todo o valor indenizatório legalmente 

assegurado no art. 3º, da Lei n. 6.194/74, não enseja para a seguradora o 

dever de pagar qualquer complementação”. (Ap 66357/2017, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017) [...]”. 

(TJ-MT - APL: 00164124120168110041382952018 MT, Relator: DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/08/2018, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

27/08/2018) APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

PERÍCIA - MUTIRÃO - VALIDADE - LESÕES NÃO COMPROVADAS - 

INDENIZAÇÃO - NÃO CONCESSÃO. 1. A perícia efetivada no chamado 

"mutirão DPVAT", realizada por profissional especializado e imparcial, se 

mostra válida e possui incontestável valor probatório, ao esclarecer todas 

as questões necessárias ao deslinde da demanda. 2. A não comprovação 

da debilidade permanente decorrente de acidente de trânsito inviabiliza a 

concessão da indenização do seguro obrigatório DPVAT. (TJ-MG - AC: 

10280160016505001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

27/06/2019, Data de Publicação: 05/07/2019) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PERÍCIA REALIZADA EM MUTIRÃO. PROVA 

ELUCIDATIVA. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DE 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. 1 - Na condição de destinatário 

da prova o juiz tem liberdade para decidir se as informações contidas nos 

autos bastam para a formação de seu convencimento, indeferindo as 

provas inúteis ou meramente protelatórias. 2 - Na hipótese, se a perícia 
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judicial realizada em mutirão qualifica de forma satisfatória a extensão das 

lesões sofridas pela vítima, assim como quantifica o grau de invalidez 

permanente e o percentual da perda funcional, tal como determina a 

legislação de regência, não há necessidade de se alongar a instrução do 

processo com a produção de nova prova pericial pretendida pela apelante, 

para aferição do que já restou constatado, não havendo se falar em 

cerceamento do direito de defesa da parte. APELAÇÃO CÍVEL 

CONHECIDA E DESPROVIDA.  (TJ-GO –  Ape lação: 

01955601320188090137, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data 

de Julgamento: 11/03/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

11/03/2019) Desta feita, rejeito o pedido de designação de nova perícia 

médica em observância aos princípios da duração razoável do processo 

(art. 4°, CPC, art. 5°, LXXVIII da CF/88) e, da cooperação processual (art. 

6°, CPC). Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 25292111). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 27.03.2019, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho 

outornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dentre os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional 

completa de qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares 

(Parciais) Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais 

Percentuais das Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou 

da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa 

da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer 

a Lei nº 6.194: “Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por 

morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, 

de 2009).(Produção de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 

(dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009).(Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO (...) III) Há 

indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] 

disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 
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correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO 50% MÉDIA Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

anatômica e/ou funcional de um dos membros superiores terá a vítima 

direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 

35% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO 

SUPERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00= R$ 9.450,00 *50% 

sobre R$ 9.450,00= R$ 4.725,00 TOTAL= R$ 4.725,00 Assim, procedente 

se torna o pedido de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Concernente a indenização por danos morais, 

verifica-se que o mero dissabor ocasionado pelo descumprimento de 

obrigação legal imposta à seguradora responsável pelo pagamento do 

seguro DPVAT, não configura ato lesivo a ensejar indenização por danos 

morais, portanto improcedente o pedido. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I 

do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS que WELLINTON ARCANJO DA SILVA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (27.03.2019) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Por fim, considerando que a autora decaiu 

de parte mínima dos pedidos, e com norte no que estabelece o parágrafo 

único do art. 86 do CPC, CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais) com espeque no que estabelecem os arts. 85, § 2º e 

86, §° único do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda 

e a complexidade da causa. Restam as partes advertidas, desde logo, que 

a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou 

com efeitos infringentes que forem considerados manifestamente 

protelatórios lhes sujeitará a imposição da multa prevista no § 2º artigo 

1.026 do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se 

a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, 

conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS 

GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

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

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039835-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ APARECIDO FERREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1039835-42.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE LUIZ APARECIDO FERREIRA DIAS REQUERIDO: 

SEGURADORA LÍDER Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que JOSE LUIS APARECIDO FERREIRA DIAS move 

em desfavor PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 05.05.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos, ids. 16548936; 16548938; 16548939; 16548940. 

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 

20392572) argüindo preliminarmente: I - Da Alteração Do Polo Passivo Da 

Demanda Para Seguradora Líder Do Consórcio Do Seguro Dpvat S.A; II – 

Da Ausência De Comprovação De Entrega Da Documentação; III - Carencia 

Da Ação - Boletim De Ocorrência Sem Validade - Não Averiguação Dos 

Fatos. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora não apresentou impugnação à 

contestação, id. 28145550. Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi 

juntado id. 22997611. As partes se manifestaram acerca do laudo pericial 

(ids. 23422844 e 26405503). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 
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ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA 

DOCUMENTAÇÃO. Alega à seguradora ré, em síntese, que o autor não 

comprovou a juntada de documentos mínimos necessários à regulação do 

sinistro administrativo, falta à parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação Não assiste razão a parte demandada, 

pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT,ademais, principalmente quando 

o pedido inicial é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no 

caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O 

prévio requerimento administrativo não é requisito essencial para pleitear 

judicialmente indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). 

Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar. CARENCIA DA AÇÃO - BOLETIM DE OCORRENCIA 

SEM VALIDADE - NÃO AVERIGUAÇÃO DOS FATOS. Da análise acurada 

dos autos constata-se que a narrativa do Boletim de Ocorrência é 

verossímil, ademais já há posicionamento sobre o assunto nos nossos 

Tribunais. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS 

DE PROVA – PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Ap 9785/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017). O boletim de ocorrência não 

é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, 

pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. 

Portanto, Rejeito a preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise 

do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 16549144), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 22997611). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 05.05.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho 

outornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dentre os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional 

completa de qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares 

(Parciais) Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais 

Percentuais das Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou 

da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa 

da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer 

a Lei nº 6.194: “Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por 

morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, 

de 2009).(Produção de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 

(dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No caso da 
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cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009).(Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): PÉ ESQUERDO (...) III) Há indicação de 

algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas 

de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] disfunções apenas 

temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) 

VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a 

quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais 

susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) 

anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o 

anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão PÉ 

ESQUERDO 25% LEVE Dessa forma, a invalidez permanente da autora 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda anatômica e/ou funcional de um dos pés terá 

a vítima direito a 50% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve (25%) a perda 

da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25%, perfazendo o 

total de 12,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto 

para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - PÉ 

ESQUERDO: *50% sobre R$ 13.500,00= R$ 6.750,00 *25% sobre R$ 

6.750,00= R$ 1.687,50 TOTAL= R$ 1.687,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOSE LUIS 

APARECIDO FERREIRA DIAS move em desfavor de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (05.05.2017) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 

(mil reais)com espeque no que estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° 

único do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Restam as partes advertidas, desde logo, que a 

oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com 

efeitos infringentes que forem considerados manifestamente protelatórios 

lhes sujeitará a imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código 

de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020505-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO XAVIER DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020505-25.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

REGINALDO XAVIER DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que REGINALDO XAVIER DOS SANTOS move em 

desfavor PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, 

que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 15.10.2018, tendo 

resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a 
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requerida condenada ao pagamento da diferença da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos, ids. 20071814; 20071815; 20071816; 20071817. 

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 

24618486), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração Do Polo Passivo Da 

Demanda Para Seguradora Líder Do Consórcio Do Seguro Dpvat S.A; II – 

Da Necessidade de Adequação do Valor da Causa; III - Da Carência da 

Ação – Falta de Interesse Processual Em Razão do Pagamento da 

Cobertura em Sede Administrativa. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação, id. 19228038. Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado, o laudo pericial foi juntado id. 

18948998. As partes se manifestaram acerca do laudo pericial (id. 

24217229 e 24646804). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento da 

diferença do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. 

Acerca da preliminar de adequação do valor da causa esta não merece 

prosperar, uma vez que o pedido da inicial é claro ao estipular que a parte 

tem a pretensão de auferir, o valor máximo estipulado pela tabela do 

seguro Dpvat, PODENDO chegar ao valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), dependendo do resultado da perícia para aferição da 

proporção da invalidez. Dessa forma, Rejeito a preliminar mencionada. DA 

CARÊNCIA DE AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DE 

PAGAMENTO DA COBERTURA EM SEDE ADMINISTRATIVA. Não há que se 

falar em falta de interesse de agir, em razão de estar consolidado o 

entendimento de que o recibo de quitação passado de forma geral, mas 

relativo à obtenção de parte do direito legalmente assegurado. Assim não 

traduz renúncia a este direito e, muito menos, extinção da obrigação. 

Comprovada a invalidez, decorrente do acidente, a indenização deve ser 

proporcional ao grau da lesão, descontado o valor recebido 

administrativamente. Dessa forma, REJEITO a preliminar. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

20071818), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 25292985). Pretende a parte autora 

o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 15.10.2018, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho outornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 
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compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009).(Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): OMBRO DIREITO (...) III) Há indicação de 

algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas 

de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] disfunções apenas 

temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) 

VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a 

quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais 

susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) 

anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o 

anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão OMBRO 

DIREITO 75% INTENSA Dessa forma, a invalidez permanente da autora 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda anatômica e/ou funcional de um dos ombros 

terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa 

(75%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 75%, 

perfazendo o total de 18,75% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: - OMBRO DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *75% 

sobre R$ 3.375,00= R$ 2.531,25 TOTAL= R$ 2.531,25 No caso em tela 

extrai-se que a parte autora já recebeu administrativamente a quantia de 

R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) 

conforme comprovante em id. 24618488, valor este que deve ser 

deduzido do montante de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), totalizando ao final R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que REGINALDO XAVIER 

DOS SANTOS move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância 

de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (15.10.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 

(mil reais) com espeque no que estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° 

único do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Restam as partes advertidas, desde logo, que a 

oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com 

efeitos infringentes que forem considerados manifestamente protelatórios 

lhes sujeitará a imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código 

de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009130-27.2019.8.11.0041
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JOSE ADALBERTO DE BARROS (AUTOR(A))
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GRACIELLY ALVES CUNHA OAB - MT20287-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009130-27.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE ADALBERTO DE BARROS REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. JOSE ADALBERTO DE 

BARROS, devidamente qualificado nos autos em epigrafe, ingressou com 

a presente Ação De Indenização Por Danos Morais C/C Pedido De Tutela 

De Urgência em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, também qualificada na exordial, 

arguindo em síntese ser titular da unidade consumidora rural n.º 

6/1245895-6 e seu consumo sempre veio na média de é 105 KWH, que 

corresponde a aproximadamente R$90,00 (noventa reais). Alega que foi 

surpreendido com a cobrança de consumo no equivalente a 721 kWh e a 

R$ 609,58 (seiscentos e nove reais e cinquenta e oito centavos) sem 

adicional de Bandeira Vermelha e Bandeira Amarela, o que entende ser 

indevido na medida em que procurou a concessionaria de energia 

pleiteando uma inspeção no medidor, que não foi realizada até o momento. 

Por fim, requer liminarmente a suspensão do corte da energia e no mérito a 

declaração de inexistência da fatura. Deferida a liminar (id.18771860), a 

fim de suspender a cobrança da fatura discutida na lide e restabelecer o 

fornecimento de energia. Citada a requerida apresentou contestação (id. 

21544792), argumentando que a unidade consumidora da autora 

encontra-se em zona rural, e a Resolução 414/2010 da ANEEL autoriza, 

nestas situações, o cálculo do consumo de energia elétrica plurimensal, 

por ciclos de até 12 meses. Esclarece que a referida cobrança funciona 

da seguinte forma: Durante o lapso temporal é registrado o consumo pela 

média, e ao término do ciclo procede-se a leitura do acúmulo, que é 

cobrado no mês subsequente, descontando-se aquilo que já fora pago. 

Com a contestação vieram os documentos de id. 21544797 e ss. A parte 

requerente deixou o prazo de apresentação da réplica transcorrer in albis. 

A parte requerida suscitou o julgamento antecipado da lide e a parte 

requerente pleiteou a realização de pericia. A prova foi indeferida. É o 

necessário relato. Fundamento e Decido. O novo Código de Processo Civil 

impõe que os processos sejam julgados, preferencialmente, de acordo 

com a ordem cronológica de conclusão. Em que pese este feito tenha 

vindo concluso recentemente para julgamento, a exceção prevista no 

artigo 12, parágrafo 2°, inciso VII, do Código de Processo Civil de 2015, 

permite a prolação de sentença nesta oportunidade. Assim, tratando de 

exceção prevista legalmente, passo ao julgamento do feito ante ao término 

da instrução e a produção das provas especificadas. Em primeiro lugar, é 

necessário restar claro, desde já, que o caso dos autos enquadra-se 

como relação de consumo, pois os sujeitos desta relação são, 

naturalmente, o fornecedor de serviços, conforme o artigo 3.º do Diploma 

Consumerista e o consumidor, ou seja, a parte requerente da ação. Friso, 

ainda, que o Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos dos do 

disposto no art. 375 do atual CPC. O entendimento é antigo e remonta o art. 

335 do CPC/73, ao que o entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O 

Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Notadamente no presente caso, a 

discussão é simples e não demanda maiores elucubrações, posto que 

limita-se à verificação da regularidade na emissão da fatura de energia 

elétrica da unidade consumidora do requerente referentes ao mês de 

Janeiro de 2019, com vencimento em Março de 2019. A autora questiona o 

valor atribuído à sua fatura de energia no mês de Janeiro de 2019, com 

vencimento em 08.03.2019. Todavia conforme o disposto em peça 

contestatória o valor elevado naquela fatura se deu devido ao acúmulo de 

consumo da unidade consumidora localizada em zona rural, o qual diga-se 

de passagem sequer foi objeto de impugnação por parte da requerente. 

Pois bem, analisando os autos, constato que a questão posta a julgamento 

trata-se de assunto que já possui posicionamento jurisprudencial, o qual 

se faz em conformidade com o disposto pela Resolução 414/2010 da 

Aneel, ora citada pela requerida para justificar o acúmulo de consumo. 

Neste contexto, cabe frisar que é legítima a ocorrência do acúmulo de 

consumo por se tratar de zona rural, na qual se realiza a leitura cíclica. 

Vejamos jurisprudência nesse sentido: “ENERGIA ELÉTRICA. PLEITO DE 

REVISÃO DE FATURAS. ALEGADO CONSUMO EXCESSIVO, DESTOANTE 

DA MÉDIA MENSAL DA UNIDADE. IMPLEMENTO DO VALOR DA CONTA 

QUE SE DEVEU À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. REGULARIDADE DA 

COBRANÇA. A modalidade de leitura da unidade do autor é realizada de 

forma trimestral, em virtude de residir na zona rural. Agir amparado pela 

resolução que rege a atuação da concessionária de serviços (art. 41, § 

2º, I, da Resolução n. 456/2000, da Aneel). Possibilidade de cobrança do 

excesso medido, mediante recuperação, por ter o consumidor se 

beneficiado com a cobrança a menor, baseada na média da unidade. 

Presunção de correção dos atos da ré, concessionária de serviço público. 

Serviço usufruído pelo consumidor, que deve arcar com a 

contraprestação respectiva. RECURSO PROVIDO, PARA JULGAR 

IMPROCEDENTE O PEDIDO.” (Recurso Cível Nº 71002465474, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, 

Julgado em 27/05/2010) “CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO E PEDIDO DE REVISÃO DE FATURA. 

SISTEMÁTICA DE LEITURA EFETUADA PELA CONCESSIONÁRIA POR 

ESTIMATIVA DURANTE TRÊS CICLOS, NÃO SE VERIFICANDO COBRANÇA 

A MAIOR DA ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA, APÓS A APURAÇÃO 

DAS DIFERENÇAS QUANDO DA LEITURA REAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 

87 DA RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL. SENTENÇA REFORMADA APENAS 

PARA DETERMINAR QUE NA COBRANÇA DO VALOR DEVIDO SEJA 

OBSERVADA A DISPOSIÇÃO DA RESOLUÇÃO EM SEU ART. 113, CAPUT, 

INCISO I E §§ 1º E 5º, EFETUANDO-SE O PARCELAMENTO DO VALOR EM 

QUANTIDADE EQUIVALENTE AO DOBRO DOS CICLOS FATURADOS POR 

MÉDIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Recurso Cível Nº 

71003890522, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 06/12/2012) “CONSUMIDOR. 

ENERGIA ELÉTRICA. PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO DE FATURA, SOB 

ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA DE VALORES. POSSIBILIDADE NA 

COBRANÇA. LEITURA TRIMESTRAL. EMISSÃO MESES ANTERIORES, JÁ 

QUE SE TRATA DE UNIDADE CONSUMIDORA INSTALADA EM ZONA 

RURAL. COMPENSAÇÃO DO CONSUMO QUANDO DA EFETIVA LEITURA. 

LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA 

EMBASADA EM NORMA DA ANEEL. FATURAS REGULARES QUE SE 

MOSTRAM EXIGÍVEIS. (...) Tratando-se de imóvel situado em zona rural 

não se mostra ilícita a conduta da concessionária em realizar a leitura 

trimestral, cobrando as do intervalo por estimativa, com base na média dos 

doze meses anteriores, procedendo à compensação na fatura posterior. 

Procedimento previsto no art. 85, I, da Resolução 414/2010, da ANEEL. 

Verifica-se, no caso concreto, que o consumo elevado, ora impugnado 

pelo recorrente, deu-se em decorrência da elevação da média em razão 

do consumo de março/2012, no patamar de 45082 kWh. (...)” (TJRS - 

Recurso Cível Nº 71004539557, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 07/11/2013) Dessarte 

presume-se a legalidade dos atos da requerida, concessionária de serviço 

público, pois tendo em vista a ausência de indícios substanciais em 

contrário, há que se presumir a regularidade. Portanto, não havendo 

demonstração de qualquer equívoco no que se refere à medição do 

consumo de energia da unidade consumidora do autor, não há que se 

falar em inexigibilidade do débito questionado na inicial, ou mesmo 

ocorrência de ato ilícito que possa dar ensejo a eventual dano moral 

decorrente de cobrança realizada pela empresa ré de forma legal e 

legítima. Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na presente demanda, ao que julgo o feito extinto o 

feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no art. 487, I, do CPC. 

Condeno a parte requerente ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, mas que 

mantenho suspenso em razão do que preconiza o art. 98, § 3º do CPC. 

P.R.I. Após o trânsito em julgado, aguarde-se em cartório pelo prazo de 30 

dias, e inexistindo pedido de cumprimento de sentença, observe-se o 

disposto no art. 611 e seus parágrafos da CNGC, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018668-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018668-32.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCIA ALVES REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que MARCIA ALVES move em desfavor BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS, alegando, em suma, que foi vítima de acidente 

de trânsito ocorrido no dia 04.06.2018, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de id. 

19795152. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação e 

documentos (id. 26617419), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do 

Polo Passivo para a seguradora Líder; II– Da Necessidade de Adequação 

ao Valor da Causa; III- Da Carência De Ação - Falta De Interesse 

Processual Em Razão De Pagamento Da Cobertura Em Sede. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação, id. 28799782. 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado na 

Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 26560919. As partes 

se manifestaram acerca do laudo pericial (ids. 31066998; 31203128). Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA Acerca da 

preliminar de adequação do valor da causa esta não merece prosperar, 

uma vez que a aferição do grau do dano, o que interfere diretamente no 

valor da indenização, só ocorre com inequívoca certeza das partes no 

momento da perícia. Dessa forma tenho que o valor atribuído a causa não 

comporta correção. Rejeito a preliminar mencionada. DA CARÊNCIA DE 

AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DE PAGAMENTO DA 

COBERTURA EM SEDE ADMINISTRATIVA. Não há que se falar em falta de 

interesse de agir, em razão de estar consolidado o entendimento de que o 

recibo de quitação passado de forma geral, mas relativo à obtenção de 

parte do direito legalmente assegurado. Assim não traduz renúncia a este 

direito e, muito menos, extinção da obrigação. Comprovada a invalidez, 

decorrente do acidente, a indenização deve ser proporcional ao grau da 

lesão, descontado o valor recebido administrativamente. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Certidão de Ocorrência (id. 19795416), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 26560919). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 04.06.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 
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mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): TORNOZELO DIREITO (...) III) Há indicação 

de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo 

medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico 

legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] disfunções 

apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo 

(sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 

favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

TORNOZELO DIREITO 75% INTENSA Dessa forma, a invalidez permanente 

da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

anatômica e/ou funcional de um dos tornozelos terá a vítima direito a 25% 

do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, intensa (75%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 25% sobre 75%, perfazendo o total de 

18,75% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - TORNOZELO 

DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 

= R$ 2.531,25 TOTAL= R$ 2.531,25 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). No 

caso em tela extrai-se que a parte autora já recebeu administrativamente a 

quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos) conforme comprovante em id. 19795786, valor este 

que deve ser deduzido do montante de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), totalizando ao final R$ 168,75 

(cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que MARCIA ALVES move em desfavor 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 168,75 (cento e sessenta e 

oito reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária 

pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (04.06.2018) e juros de mora 

de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) com espeque no que estabelecem os 

arts. 85, § 2º e 86, §° único do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Restam as partes 

advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora 

das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes que forem 

considerados manifestamente protelatórios lhes sujeitará a imposição da 
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multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código de Processo Civil. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Abril de 2020. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005386-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA DA SILVA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005386-24.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ISABELA DA SILVA CAMPOS EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença. 

No caso, vislumbro que o executado efetuou o pagamento da condenação 

(id.30461728). Tendo em vista que a parte exequente concordou com o 

valor depositado (id. 30507598) e suscitou o levantamento dos valores 

mediante alvará, a extinção do feito e a expedição do alvará é medida que 

se impõe. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da parte requerente 

no valor do deposito no id. 30461731, observando-se os poderes do 

patrono para receber conforme id. 30508291. Realizadas as diligências, 

arquive-se com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023317-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR EVANGELISTA DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023317-40.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ADEMIR EVANGELISTA DE MOURA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplida. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, 

considerando que o valor se encontra devidamente depositado em conta 

judicial, razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o 

exposto, julgo e declaro extinta a presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositado da seguinte 

forma: A) R$ 3.967,29 (três mil, novecentos e sessenta e sete reais e 

vinte nove centavos), em favor da parte exequente, com acréscimos 

legais, nos dados bancários informados no ID 30415525. Após, a 

expedição do alvará, arquive-se os autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031326-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS MORAIS DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031326-25.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SILAS MORAIS DA COSTA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que o objeto 

da presente execução se encontra devidamente adimplida. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que o valor se encontra devidamente depositado em conta judicial, razão 

pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo 

e declaro extinta a presente execução de sentença, com fundamento no 

art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se 

alvará para levantamento dos valores depositado da seguinte forma: A) 

R$ 10.474,47 (dez mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e 

sete centavos), em favor da parte exequente, com acréscimos legais, nos 

dados bancários informados no ID 31057431. Após, a expedição do 

alvará, arquive-se os autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028206-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FREIRE DA SILVA CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028206-71.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANDERSON FREIRE DA SILVA CORREA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra devidamente 

adimplida. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, 

que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. 

No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida, considerando que o valor se encontra devidamente depositado em 

conta judicial, razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução de sentença, 

com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositado da 

seguinte forma: A) R$ 3.321,86 (três mil, trezentos e vinte e um reais e 

oitenta e seis centavos), em favor da parte exequente, com acréscimos 

legais, nos dados bancários informados no ID 31092418. Após, a 

expedição do alvará, arquive-se os autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004083-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FREITAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004083-09.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SILVIO FREITAS PEREIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que o objeto 

da presente execução se encontra devidamente adimplida. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que o valor se encontra devidamente depositado em conta judicial, razão 

pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo 

e declaro extinta a presente execução de sentença, com fundamento no 

art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se 

alvará para levantamento dos valores depositado da seguinte forma: A) 

R$ 6.597,72 (seis mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta e dois 

centavos), em favor da parte exequente, com acréscimos legais, nos 

dados bancários informados no ID 31153275. Após, a expedição do 

alvará, arquive-se os autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033408-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANDREIA MOGGI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033408-63.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARIA ANDREIA MOGGI EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplida. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que o valor se encontra devidamente depositado em conta judicial, razão 

pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo 

e declaro extinta a presente execução de sentença, com fundamento no 

art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se 

alvará para levantamento dos valores depositado da seguinte forma: A) 

R$ 3.383,34 (três mil, trezentos e oitenta e três reais e trinta e quatro 

centavos), em favor da parte exequente, com acréscimos legais, nos 

dados bancários informados no ID 31155142. Após, a expedição do 

alvará, arquive-se os autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026963-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LUCAS SERAFINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026963-29.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

BRUNO LUCAS SERAFINI EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que o objeto 

da presente execução se encontra devidamente adimplida. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que o valor se encontra devidamente depositado em conta judicial, razão 

pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo 

e declaro extinta a presente execução de sentença, com fundamento no 

art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Expeçam-se 

alvarás para levantamento dos valores depositados das seguintes forma: 

A) R$ 4.992,82 (quatro mil, novecentos e noventa e dois reais e oitenta e 

dois centavos), em favor da parte exequente, com acréscimos legais, nos 

dados bancários informados no ID 31186857. B) R$ 181,23 (cento e 

oitenta e um reais e vinte e três centavos), em favor da parte executada, 

com acréscimos legais, nos dados bancários informados no ID 26716957. 

Após, a expedição dos alvarás, arquive-se os autos. P. I.C JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1039473-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIER SANTANA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1039473-40.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ELIER SANTANA MARQUES EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que o objeto 

da presente execução se encontra devidamente adimplida. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que o valor se encontra devidamente depositado em conta judicial, razão 

pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo 

e declaro extinta a presente execução de sentença, com fundamento no 

art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se 

alvará para levantamento dos valores depositado da seguinte forma: A) 

R$ 3.389,76 (três mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta e seis 

centavos), em favor da parte exequente, com acréscimos legais, nos 

dados bancários informados no ID 29788895. Após, a expedição do 

alvará, arquive-se os autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019143-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO JOSE AZEVEDO OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019143-22.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROMULO JOSE AZEVEDO OLIVEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra devidamente 
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adimplida. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, 

que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. 

No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida, considerando que o valor se encontra devidamente depositado em 

conta judicial, razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução de sentença, 

com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositado da 

seguinte forma: A) R$ 3.383,00 (três mil, trezentos e oitenta e três reais), 

em favor da parte exequente, com acréscimos legais, nos dados 

bancários informados no ID 29788670. Após, a expedição do alvará, 

arquive-se os autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013584-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON NUNES CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013584-50.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WELLINGTON NUNES CARDOSO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra devidamente 

adimplida. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, 

que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. 

No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida, considerando que o valor se encontra devidamente depositado em 

conta judicial, razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução de sentença, 

com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositado da 

seguinte forma: A) R$ 4.051,86 (quatro mil, cinquenta e um reais e oitenta 

e seis centavos), em favor da parte exequente, com acréscimos legais, 

nos dados bancários informados no ID 29843942. Após, a expedição do 

alvará, arquive-se os autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018488-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CRUZ SOUZA PIAGEM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018488-50.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARIA DA CRUZ SOUZA PIAGEM EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplida. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, 

considerando que o valor se encontra devidamente depositado em conta 

judicial, razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o 

exposto, julgo e declaro extinta a presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositado da seguinte 

forma: A) R$ 4.053,73 (quatro mil, cinquenta e três reais e setenta e três 

centavos), em favor da parte exequente, com acréscimos legais, nos 

dados bancários informados no ID 29886863. Após, a expedição do 

alvará, arquive-se os autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024709-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INOCENCIO DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024709-49.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSE INOCENCIO DE ARAUJO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplida. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, 

considerando que o valor se encontra devidamente depositado em conta 

judicial, razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o 

exposto, julgo e declaro extinta a presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositado da seguinte 

forma: A) R$ 9.200,14 (nove mil, duzentos reais e quatorze centavos), em 

favor da parte exequente, com acréscimos legais, nos dados bancários 

informados no ID 29789799. Após, a expedição do alvará, arquive-se os 

autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004486-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY KETUNY SILVA DONATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004486-41.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

KELLY KETUNY SILVA DONATO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra devidamente 

adimplida. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, 

que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. 

No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida, considerando que o valor se encontra devidamente depositado em 

conta judicial, razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução de sentença, 

com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositado da 

seguinte forma: A) R$ 3.008,99 (três mil, oito reais e noventa e nove 

centavos), em favor da parte exequente, com acréscimos legais, nos 

dados bancários informados no ID 29795294. Após, a expedição do 

alvará, arquive-se os autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000706-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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DAVI SEBASTIAO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000706-64.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DAVI SEBASTIAO DE OLIVEIRA EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplida. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil, que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que o valor se 

encontra devidamente depositado em conta judicial, razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo e declaro 

extinta a presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II 

c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará para 

levantamento dos valores depositado da seguinte forma: A) R$ 1.524,28 

(um mil, quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos), em 

favor da parte exequente, com acréscimos legais, nos dados bancários 

informados no ID 30061506. Após, a expedição do alvará, arquive-se os 

autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014418-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALETINA GOMES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012376-02.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplida. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, 

considerando que o valor se encontra devidamente depositado em conta 

judicial, razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o 

exposto, julgo e declaro extinta a presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositado da seguinte 

forma: A) R$ 3.504,69 (três mil, quinhentos e quatro reais e sessenta e 

nove centavos), em favor da parte exequente, com acréscimos legais, 

nos dados bancários informados no ID 29875840. Após, a expedição do 

alvará, arquive-se os autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019629-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019629-41.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ORLANDO MAGALHAES EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc. 

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente adimplida. Com efeito, disciplina o art. 924, II do 

Código de Processo Civil, que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que o valor se 

encontra devidamente depositado em conta judicial, razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo e declaro 

extinta a presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II 

c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará para 

levantamento dos valores depositado da seguinte forma: A) R$ 3.025,20 

(três mil, vinte cinco reais e vinte centavos), em favor da parte exequente, 

com acréscimos legais, nos dados bancários informados no ID 29867165. 

Após, a expedição do alvará, arquive-se os autos. P. I.C JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020796-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS OAB - MT24243/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020796-59.2018.8.11.0041 Autor: JOSE 

MARIA DE LIMA Réu: SEGURADORA LÍDER Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório em que JOSE MARIA DE LIMA move em desfavor de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Conforme se vê dos autos 

houve a satisfação do crédito. Expeça-se alvará na conta indicada em Id. 

30625569. Ante o exposto, diante da quitação do débito, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do 

Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032158-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALI DA VEIGA MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032158-24.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

NATALI DA VEIGA MACIEL REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que NATALI DA VEIGA MACIEL move em desfavor 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 04.01.2019, tendo resultado 
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a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos 

de id. 21949833. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação e 

documentos (id. 23798042), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do 

Polo Passivo para a seguradora Líder; II– Da Ausência de Comprovação 

da Entrega da Documentação; III- Inépcia da Inicial. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação, id. 26267060. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado na Central de 

Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 25282463. As partes se 

manifestaram acerca do laudo pericial (ids. 27591999; 31140884). Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 

Alega à seguradora ré, em síntese, que o autor não comprovou a juntada 

de documentos mínimos necessários à regulação do sinistro 

administrativo, falta à parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação. Requer a suspensão do processo pelo prazo de 60 

(sessenta dias), e intimação do autor para dar continuidade à regulação 

administrativa. Contudo, a inicial está devidamente instruída, e contém 

todos os documentos necessários, assim a alegação da requerida não 

merece prosperar. Desta feita rejeito a preliminar. INÉPCIA DA INICIAL – 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS Assevera a parte demandada 

que “[...] EMBORA NÃO ELENCADOS NO ROL DOS DOCUMENTOS 

IMPRESCINDÍVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT, A APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS DO DOCUMENTO DE 

CADASTRO NO REGISTRO GERAL DE PESSOAS FÍSICAS (RG) E DO 

CADASTRO DE PESOAS FÍSICAS (CPF), É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA 

A SEGURADORA REQUERIDA, QUE NECESSITA DESSES DOCUMENTOS 

PARA PROCEDER À REGULAÇÃO DO SINISTRO [...]. Da análise acurada 

dos autos constata-se que foram juntados os documentos pessoais, 

comprovante de residência, boletim de ocorrência e boletim de atendimento 

médico, que são documentos válidos a propositura da ação (id. 

21949833). Ademais, os números da cédula de identidade e do cadastro 

de pessoas físicas do demandante foram informados na exordial. 

Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise 

do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Certidão de Ocorrência (id. 21950151), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 25282463). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 04.01.2019, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 
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Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO SUPERIOR DIREITO MEMBRO 

INFERIOR DIREITO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, 

prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] 

Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro 

clínico cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual Lesão MEMBRO SUPERIOR DIREITO 50% MÉDIA MEMBRO 

INFERIOR DIREITO 50% MÉDIA Dessa forma, a invalidez permanente da 

autora decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

anatômica e/ou funcional de um dos membros superiores terá a vítima 

direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 

35% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Havendo perda anatômica 

e/ou funcional de um dos membros inferiores terá a vítima direito a 70% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, 

terá essa o direito de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 35% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO SUPERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 4.725,00 - MEMBRO INFERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = 

R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 LESÃO 1 + LESÃO 2 = 

TOTAL= R$ 9.450,00 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que NATALI DA VEIGA MACIEL move em desfavor 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (04.01.2019) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais) com espeque no que estabelecem os arts. 85, § 2º e 

86, §° único do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda 

e a complexidade da causa. Restam as partes advertidas, desde logo, que 

a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou 

com efeitos infringentes que forem considerados manifestamente 

protelatórios lhes sujeitará a imposição da multa prevista no § 2º artigo 

1.026 do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se 

a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, 

conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS 

GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 
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GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

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

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016442-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HYLDA PEREIRA DE AQUINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1016442-20.2020.8.11.0041 

Autor: HYLDA PEREIRA DE AQUINO Réu: BANCO DO BRASIL SA Cite-se e 

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

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

27/07/2020, às 12h30 - Conciliação 06, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada em sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016350-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA APARECIDA DE REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1016350-42.2020.8.11.0041 KENIA 

APARECIDA DE REZENDE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

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

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

dia 27/08/2020, às 09h30 - Conciliação 04, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016420-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KALINCA NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SERAFIM SILVA OAB - MT19232/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cartório Registro Civil Rondonópolis (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016420-59.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: KALINCA NUNES DE SOUZA REQUERIDO: CARTÓRIO 

REGISTRO CIVIL RONDONÓPOLIS Dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestação. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016341-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON TEODORO DE PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016341-80.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBSON TEODORO DE PINHO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos boletim 

de ocorrência; Advirto ao autor que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

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

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 13 de abril de 2020. Vandymara G. R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016468-18.2020.8.11.0041
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LEANDRO FRANCA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016468-18.2020.8.11.0041. AUTOR: 

LEANDRO FRANCA DA COSTA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Juntar aos autos boletim 

de ocorrência; ii) Regularizar a representação processual, tendo em vista 

que a procuração de ID 31190379 foi assinada a rogo e os documentos 

pessoais estão assinados por escrito. Advirto ao autor que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 13 de abril de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007443-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA RIO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - 688.926.591-20 

(REPRESENTANTE)

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR OAB - MT0020111A 

(ADVOGADO(A))

MARCUS BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT19764/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELEMIR PEREIRA PEIXOTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSO FERNANDES DOS SANTOS OAB - MT3342-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007443-49.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CASA RIO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 

REPRESENTANTE: MARCUS BARBOSA CASTRO PASSARE REU: HELEMIR 

PEREIRA PEIXOTO Intime-se a parte autora para manifestar sobre o pedido 

de parcelamento no Id. 13844888, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016460-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LN GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT22465-O (ADVOGADO(A))

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016460-46.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: LN GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI - ME REQUERIDO: 

CLARO S.A. Intime-se o embargado para, querendo, se manifestar sobre 

os embargos de declaração opostos (Id. 31142465), nos termos do artigo 

1.023, §2º, do CPC/15. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

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

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016899-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO (AUTOR(A))

FLAVIA RIOS MARIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT8360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH MOURA DE NOVAES ALVES (REU)

UZIEL MENDES ALVES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILCE MACEDO BARBOSA OAB - MT2552-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016899-23.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FLAVIA RIOS MARIANO, SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO REU: UZIEL 

MENDES ALVES, ELIZABETH MOURA DE NOVAES ALVES Rejeito a 

impugnação à justiça gratuita arguida pelos requeridos, para manter o 

benefício aos autores, uma vez que as declarações de IR demonstram sua 

hipossuficiência. Defiro o pedido de averbação da existência desta ação à 

margem das matrículas 87819 e 87847 do Cartório de Sexto Ofício, 

conforme pedido no ID 18906611. Oficie-se. Após, voltem-me conclusos 

para o saneador. CUIABÁ, 14 de abril de 2020. Vandymara G R P Zanolo 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041413-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SYLVIA ADELA NOBREGA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT13945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

advogado(s), para manifestar sobre a proposta de honorários pericias e 

se houver concordância efetuar o pagamento, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020547-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAERCON JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035305-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestar sobre a proposta de honorários 

pericias e se houver concordância efetuar o pagamento, no prazo de 10 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009810-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO VINICIUS SILVA LOPES ELIAS (AUTOR(A))

ELIANE PEREIRA RAGONHA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT6748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362-A (ADVOGADO(A))

 

Intime-se a empresa requerida para manifestar-se sobre a emenda da 

inicial no ID 26080530, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016460-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LN GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT22465-O (ADVOGADO(A))

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

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

AUTOR, na pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1039915-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA OAB - MT18404-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO MARCHENA DO PRADO PACCA OAB - RJ79733 

(ADVOGADO(A))

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

ERICH ADOLFO SILVA WEINSTOCK OAB - RJ33872 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA OAB - DF10524-A (ADVOGADO(A))

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre a proposta de 

honorários pericias, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048698-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA BARBOSA DE ALENCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036403-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL FELICIANO MOREIRA OAB - MT6833-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048251-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE INES CROZETA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO OAB - MT15623-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAZENDA SIMONE (REU)

 

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

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

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

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037778-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

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

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

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040436-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA EVANGELISTA DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

5 SERV NOTORIAL E REG DE IMOV 2 CIRC IMOB DE CUIABA (REU)

MARIA HELENA RONDON LUZ - TABELIÃ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

 

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

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

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040525-37.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

V. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE OAB - MT24238/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. C. C. D. T. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando que já houve a citação, nos termos do artigo 329, II, do 

CPC/2015, intime-se o requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca do pedido de aditamento da inicial (Id. 29060714).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016250-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO BRESCOVICI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MORO BASSIL DOWER OAB - MT13914-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINO EDIFICIO MAISON ELDORADO (REQUERIDO)

 

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

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

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1031389-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FEDERACAO ESPIRITA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT6000-O 

(ADVOGADO(A))

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

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (REU)

 

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

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

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

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015134-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FREITAS LANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FREITAS LANA OAB - DF41615 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO JAMBERCI (EXECUTADO)

 

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

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

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035550-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHAN DUAILIBI YOUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (EXECUTADO)

JOSE CHARBEL MALOUF (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BARBOSA DE ABREU OAB - MT14278-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para providenciar a averbação do 

termo de penhora e depósito, comprovando o ato, em 20 dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015806-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DE SOUZA FREIRE E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo nº. 1015806-54.2020.8.11.0041 

Requerente: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Requerido: SEBASTIAO 

DE SOUZA FREIRE E CIA LTDA - ME Cite-se a parte executada para pagar 

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

constando do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado 

(CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade 

caso a parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, 

art. 827, § 1º). Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC 

(CPC, art. 915). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 

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

custas e de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

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

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

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015216-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO KUCINSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MEINBERG FRANCO OAB - SP186391 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBIRAJARA LUPOLI BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo nº. 1015216-77.2020.8.11.0041 

Requerente: EDUARDO KUCINSKI Requerido: UBIRAJARA LUPOLI 

BARBOSA Cite-se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

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

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

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

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

GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003973-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DOS SANTOS MARLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1003973-39.2020.8.11.0041 

Autor: MARCIA REGINA DOS SANTOS MARLIN Réu: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Por se tratar de Cobrança de seguro 

DPVAT por morte, intime-se a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Após voltem-me conclusos 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada em 

sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004111-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLISON BRUNO CARVALHO E SILVA (AUTOR)

KEVELLIN YASMIN FERREIRA E SILVA (AUTOR)

G. D. C. E. S. (AUTOR)

MARCIA REGINA FERREIRA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1004111-06.2020.8.11.0041 

Requerente: MARCIA REGINA FERREIRA GOMES e outros (3) Requerido: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Por se tratar de 

Cobrança de seguro DPVAT por morte, intime-se a parte autora para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Após dê-se 

vista ao representante do Ministério Público. Voltem-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de abril de 2020. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026367-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIDE FERREIRA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME (REU)

JULIANE GUIOTTI GALVÃO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL CANAL OAB - DF10308 (ADVOGADO(A))

ERICA RODRIGUES LIRA OAB - DF33890 (ADVOGADO(A))

JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN OAB - MT4605-O (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO GONCALVES LIRA OAB - DF28504 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026367-11.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ENEIDE FERREIRA MENDES RÉU: JULIANE GUIOTTI GALVÃO, INSTITUTO 

DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME Recebo a emenda à inicial (Ids. 

15823603 e 15823609). Cite-se e intime-se a parte requerida no endereço 

informado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer 

à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 29/01/2019, às 

11:30h – Sala: Conciliação 03, a ser realizada pela Central de Conciliação 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

18 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010867-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO APARECIDO SCAQUETE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056262-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE GONCALVES LEAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 
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apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035944-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO JORGE SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020430-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELZA LEITE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038018-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIGOR NOGUEIRA LEAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037325-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR REGINATO OAB - MT23017-O (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHEBLY LUTHIAN MECHAILEH GHO (REU)

SHEBLY L M GHO - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037325-22.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA REU: SHEBLY L M 

GHO - ME, SHEBLY LUTHIAN MECHAILEH GHO I - Defiro o pedido de 

buscas pelos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD. Seguem anexos 

os extratos. II - Intime-se o autor para manifestar-se sobre o resultado da 

pesquisa, no prazo de 15 (quinze) dias. III - Decorrido o prazo e 

permanecendo o autor inerte, intime-a para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção nos termos do artigo 

485, III do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data 

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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1081024 Nr: 2045-12.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZÉLIA PERFEITO DE CAMPOS, ESPOLIO DE LUIZ 

VICENTE DA SILVA CAMPOS, ZÉLIA PERFEITO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNIR RICARDO MALI NASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL FURMAN ALVES DE 

SOUZA - OAB:12525/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE ELENA IORIS DA ROSA 

- OAB:2982/MT, EVALDO GUSMAO DA ROSA - OAB:2982/MT, JULIO 

RAPHAEL IORIS DA ROSA - OAB:OAB/MT 20.564

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, para condenar o requerido a pagar aos 

autores (i) o valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), a título de 

indenização por danos materiais, acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação, e de correção monetária pelo INPC, a partir de 

03/09/2013, data indicada no recibo de pagamento à fl. 63; e (ii) a quantia 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta 

sentença.Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.Transitada 

em julgado a sentença e não havendo requerimento, arquivem-se os 

presentes autos.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1083613 Nr: 3257-68.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA, VANGUARD 

HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731/MT, MAYANA PEREIRA SOARES - OAB:17.092/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos da inicial para:a)DECLARAR a inexistência de relação jurídica 

entre as partes, bem como dos débitos representados pelos documentos 

de fls. 65-v/81;b)CONDENAR a parte requerida ao pagamento do valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 

54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta 

sentença (Súmula 362 do STJ);c) CONDENO a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 

do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado e nada 

sendo requerido, arquivem-se os presentes autos.Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1085834 Nr: 4207-77.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA ÉGIDE LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA NOGUEIRA DE LIMA MIRANDA, 

GENTE FINA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS, ROYAL 

COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOILVIS KLEM RAMOS - 
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OAB:13100

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) 

CONDENAR a parte requerida, solidariamente, ao pagamento da 

indenização por danos materiais, decorrente da fraude da emissão de seis 

contratos de seguro garantia de obra, descritos à fl. 07, no valor de 

R$70.161,52, aos quais devem ser acrescidos de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária 

pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo;b) CONDENAR a parte 

requerida, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a 

título de danos morais ao autor, acrescidos de juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença 

(Súmula 362 do STJ).c) CONDENAR ainda a parte requerida, 

solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Transitada em 

julgado a sentença e não havendo requerimento, arquivem-se os 

presentes autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1089418 Nr: 5936-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINVAL RODRIGUES GOUVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO SABINO DE FIGUEIREDO, 

RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO, RÉUS INCERTOS, 

DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS 

AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS 

- OAB:5291/MT, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6.693/MT

 [...] Dessa forma, DEFIRO o pedido de prova oral. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 01/09/2020, às 14:00 horas, para 

colheita do depoimento pessoal do autor e oitiva das testemunhas já 

arroladas e que vierem a ser oportunamente arroladas. O rol de 

testemunhas deve ser ofertado em até 15 (quinze) dias contados da 

intimação desta decisão. Cabe ao advogado informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, sendo que a secretaria do Juízo somente fará intimação de 

forma excepcional e nas hipóteses do §4º, art. 455, do CPC. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1095892 Nr: 8772-84.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RV EMPRESA DE COBRANÇA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA DA CRUZ RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:15.244-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO - OAB:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos monitórios, com 

fundamento no art. 487, inciso I, e 701, §2º, ambos do CPC/2015, 

constituindo de pleno direito o título executivo judicial, em relação aos 

cheques objeto da demanda, ambos no valor originário de R$1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

índice do INPC a partir da data da emissão estampada na cártula, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da 

primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de 

compensação (Tema Repetitivo 942/STJ).Condeno a embargante ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, § 2º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado da presente demanda, 

fica constituído de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se 

n a  f o r m a  e x e c u t i v a  ( a r t .  7 0 1 ,  § 2 º  d o 

CPC).Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1086820 Nr: 4628-67.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA, SANDRA MALHEIROS 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:MT/ 13.548, BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA - 

OAB:9.271MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.Condeno os autores ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$970,12 (novecentos e setenta reais e doze centavos) – 

conforme tabela de honorários 2020 da OAB/MT –, na forma do artigo 85, 

§§ 2º e 8º, do CPC/2015, devendo ser observadas as disposições do art. 

98, §3º, do CPC/15, por serem os requerentes beneficiários da justiça 

gratuita.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos observadas às formalidades legais.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1108149 Nr: 13932-90.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE RUIZ, HRL, MARLENE RUIZ, HRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YASUDA SEGUROS S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:13944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Assim, configurada a litispendência, JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução do mérito nos termos do art. 485, V, do CPC.Condeno a autora 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$1.000,00 (hum mil reais), na forma do artigo 85, §8º, do 

CPC/2015.Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor 

da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só 

poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da 

parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, 

conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.Transitada em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1110572 Nr: 14916-74.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR CÉSAR SOUZA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERESA DE QUADROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - 

OAB:19.133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR SAUL AMIDEN - OAB: 

20927/O MT

 Em preliminar de contestação, o réu impugna o valor da causa, ao 

argumento de que o objeto da demanda é a desocupação do imóvel, cujo 

preço de venda foi estipulado em R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), 

devendo essa quantia ser atribuída ao valor da causa, e não o suposto 

montante de R$28.250,00 (vinte e oito mil, duzentos e cinquenta reais) 

indicado na petição inicial.

Não houve manifestação do autor acerca da impugnação ao valor da 

causa em sua réplica de fls. 58/67.

 É o relato.

Decido.

Em se tratando de ação de imissão na posse, o valor da causa deve 
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corresponder ao proveito econômico perseguido na demanda, isto é, ao 

valor da aquisição do imóvel. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – AÇÃO DE 

IMISSÃO NA POSSE – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR DA AQUISIÇÃO 

DO IMÓVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

orientação assente na jurisprudência é no sentido de que, na ação de 

imissão na posse, o valor da causa deve corresponder ao benefício 

patrimonial pretendido pelo autor. (N.U 0010618-78.2012.8.11.0041, JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

26/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018)

No caso, extrai-se do contrato de compra e venda firmado entre as partes 

(fls. 14/16), que o valor do imóvel foi estipulado em R$120.000,00 (cento e 

vinte mil reais), devendo tal quantia, por conseguinte, ser atribuída como o 

valor da causa.

Posto isso, ACOLHO a presente impugnação para corrigir o valor atribuído 

à causa, a fim de fixá-lo na quantia de R$120.000,00 (cento e vinte mil 

reais).

Nos termos do art. 293 do CPC/15, intime-se o autor para complementar as 

custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição (art. 290 do CPC/15).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1111469 Nr: 15299-52.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE DE ARAUJO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEMED SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ROCHA NEDEL - 

OAB:, JANINE GIRARDI - OAB:39458

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para (i) confirmar a liminar 

que determinou à requerida autorizar o procedimento cirúrgico solicitado 

pelo médico responsável, num prazo de 30 dias, tornando definitiva a 

multa por eventual descumprimento num valor fixo de R$5.000,00; e (ii) 

condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a 

título de indenização por danos morais, acrescida de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data desta sentença.Condeno a ré ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, 

do CPC/2015.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos observadas às formalidades legais.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1137436 Nr: 26326-32.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLITA RICAS, GOLD STAR MODA E COSMETICOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOWELL COSMETICOS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE AUGUSTA RICAS LEITE - 

OAB:24.974, ROSELI RAQUEL RICAS - OAB:16264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE BATISTA DO 

PRADO VIEIRA - OAB:105.591/SP

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais para:A)DECLARAR que entre as partes existiu contrato de 

distribuição por prazo indeterminado, rescindido por baixa 

produtividade;B)CONDENAR a parte requerida ao pagamento de 

R$15.000,00, a título de indenização por danos morais, acrescida de juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ), no caso, 11/06/2014, e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data desta sentença.C)CONDENAR a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.Transitada em julgado 

a sentença e não havendo requerimento, arquivem-se os presentes 

autos.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1142267 Nr: 28411-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCDLES, ANTONIA CRISTINA DE LIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS 

NAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA RUTE PAES DE BARROS 

MULLER - OAB:14.127/OAB/MT

 Trata-se de pedido de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, 

formulado por BARBARA CRISTINA DE LELIS E SILVA, assistida por sua 

genitora ANTÔNIA CRISTINA DE LELIS E SILVA, em face de CONDOMÍNIO 

RESIDENCIAL PARQUE DAS NAÇÕES, visando a ordem para que a 

requerida autorize imediatamente a mudança da requerente para o imóvel, 

apto. 522, bloco 05, localizado no condomínio requerido.

Extrai-se dos autos que, embora este Juízo tenha deferido o pedido de 

tutela cautelar em caráter antecedente (fls. 77/78), a parte autora não 

formulou o pedido principal, no prazo de 30 (trinta) dias após a efetivação 

dessa tutela cautelar, conforme certidão de fl. 132.

Destarte, houve a cessação da eficácia da tutela concedida em caráter 

antecedente, nos termos do art. 309, I, do CPC/15, merecendo ser extinto 

o processo sem resolução do mérito.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 309, I, e 485, X, ambos do CPC/15, 

julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/2015, 

devendo ser observadas as disposições do art. 98, §3º, do CPC/15, por 

ser a requerente beneficiária da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

observadas às formalidades legais.

Publique-se

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1162402 Nr: 36911-46.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEYLANE NOBREGA FRAGOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:7102-B

 Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de reparação por danos morais, 

acrescida de juros de 1%, ao mês, a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC, a partir desta data.Condeno as rés ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, 

do CPC/2015.Transitada em julgado a sentença e não havendo 

requerimento, arquivem-se os presentes autos.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1173521 Nr: 41523-27.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNICONT SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENUS EDITORA GRAFICA E COMERCIO 

LTDA, GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA SOARES FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14.610/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4632/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos da inicial para:a)DECLARAR a inexigibilidade 

das duplicatas nºs 010107/02 e 010107/03, emitidas em 22/10/2015, cada 

uma no valor de R$2.666,67, cancelando-se referidos títulos;b)CONDENAR 

a parte requerida, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença 

(Súmula 362 do STJ);c) CONDENO a parte requerida, solidariamente, ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 

do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado e nada 

sendo requerido, arquivem-se os presentes autos.Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1098378 Nr: 9866-67.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LASS, JUCIANE SAFFE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLEGIO BATISTA DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ALMEIDA VENÂNCIO 

LOUREIRO - OAB:OAB/MT 12.817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:10.001/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015, devendo ser 

observadas as disposições do art. 98, §3º, do CPC/15, por ser o 

requerente beneficiário da justiça gratuita.Transitada em julgado a 

sentença e não havendo requerimento, arquivem-se os presentes 

autos.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1103830 Nr: 12056-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIL DE ARRUDA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIELA GIMENEZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4.102/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 b)JULGO PROCEDENTE a presente ação monitória, para condenar a parte 

requerida ao pagamento do valor atualizado de R$50.632,27, representado 

pelo cheque de fl. 12, que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo INPC/IBGE, a partir do ajuizamento da ação e juros de mora na forma 

simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.c)Condeno a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Com o trânsito em 

julgado da presente demanda, fica constituído de pleno direito o título 

executivo judicial, prosseguindo-se na forma executiva (art. 702, §8º, do 

CPC).Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1110548 Nr: 14912-37.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE RUIZ, HERIK RUIZ LEMES , HENNRIK RUIZ 

LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YASUDA MARITIMA SEGUROS S/A. DE 

SEGUROS AMÉRICA DO SUL - YASUDA, TRANSPORTADORA 

RONDONOPOLIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO MAGALHÃES 

DOS SANTOS - OAB:12.550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL KOSZUOSKI JUNIOR - 

OAB: 16.982/MT, RÚBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - OAB:16.120, 

STEPHANNI FERREIRA SILVA - OAB:17.617 A

 Ante o exposto, rejeito as preliminares, e, no mérito, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para:a)CONDENAR as 

requeridas a pagar aos autores, a cota parte da indenização prevista na 

apólice do seguro contratado, no valor de R$50.000,00, devendo ser pago 

a cada um dos autores o valor de R$8.333,33, reservando-se o restante 

dos valores para os três herdeiros que não integram esta lide. Referidos 

valores deverão ser corrigidos pelo índice do INPC a partir da data do 

óbito, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, calculados de forma 

simples, a partir da citação;b)CONSIDERANDO que a primeira ré possui 

contrato de seguro com a requerida Sompo Seguros S.A. (nova 

denominação social de Yasuda Marítima Seguros S.A.), que possui 

cobertura por morte de R$50.000,00, como se vê na apólice de fls. 

116/118-v, referida Seguradora deve arcar sozinha com o pagamento da 

condenação destes autos.c)Por fim, condeno a seguradora requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do 

art. 85, § 2º, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1112276 Nr: 15625-12.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELI XAVIER VARELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN DOMINGUES BARROS - 

OAB:18.538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma 

do artigo 85, § 2º, do CPC/2015, devendo ser observadas as disposições 

do art. 98, §3º, do CPC/15, por ser a requerente beneficiária da justiça 

gratuita. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos observadas às formalidades legais.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1112699 Nr: 15806-13.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTICAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, CÉSAR LAERCIO 

ALBRING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAPECAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 

LTDA, MIRTES REZENDE PEÇAS ACESSORIOS LTDA, CARLOS REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - 

OAB:15.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial.Condeno 

ainda a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

ação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas às formalidades 

legais.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1113036 Nr: 15949-02.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA DENIPOTTI BONIFACIO 

- OAB:80.313/PR, DANILO HENRIQUE VICENTINI DA CRUZ - 

OAB:802.881/PR, OMAR MOHAMAD ZEBIAN - OAB:71094, REGINALDO 

LEOPOLDO GOIS - OAB:80.543/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, julgo IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma 

do artigo 85, § 2º, do CPC/2015, devendo ser observadas as disposições 

do art. 98, §3º, do CPC/15, por ser o requerente beneficiário da justiça 

gratuita.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

a u t o s  o b s e r v a d a s  à s  f o r m a l i d a d e s 

legais.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1115433 Nr: 16809-03.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MARIA REGIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A BARROS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LUIS MALHEIROS 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.169/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9.943/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial.Condeno 

ainda a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

ação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC/2015. Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da autora, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte, no prazo de 5 (cinco) 

anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos observadas às formalidades legais.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1119389 Nr: 18483-16.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENA BOTTOS VERLANGIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB SEGUROS- COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANÇA DO BRASIL S.A, SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NORMÉLIA OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:11.967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I do CPC.Condeno a autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$2.000,00 (dois 

mil reais), na forma do artigo 85, §8º, do CPC/2015.Com o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as anotações e baixas de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1120342 Nr: 18928-34.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR CONCEIÇÃO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24549, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:MS/15.155-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do 

CPC/2015, devendo ser observadas as disposições do art. 98, §3º, do 

CPC/15, por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1143405 Nr: 28855-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMILDES MARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANO JULIAN SOUZA - 

OAB:16205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIAS SANTANA DE 

OLIEVIRA - OAB:11447

 [...]Dessa forma, DEFIRO o pedido de prova oral. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 02/09/2020, às 14:00 horas, para 

colheita do depoimento pessoal da autora e oitiva das testemunhas já 

arroladas e que vierem a ser oportunamente arroladas. O rol de 

testemunhas deve ser ofertado em até 15 (quinze) dias contados da 

intimação desta decisão. Cabe ao advogado informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, sendo que a secretaria do Juízo somente fará intimação de 

forma excepcional e nas hipóteses do §4º, art. 455, do CPC. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1152472 Nr: 32769-96.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. B. DIAS & CIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO LUIZ DRESCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO 

CARVALHO - OAB: 2292-MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os presentes embargos para determinar o 

prosseguimento da execução.Condeno ainda a parte embargante ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma 

do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.Traslade-se cópia da presente 

sentença para o feito executivo.Com o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se com as anotações e baixas de estilo.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1154350 Nr: 33626-45.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA FLORES FIGUEIREDO, ROBERLEY 

RODRIGUES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENEY BELLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA FLORES 

FIGUEIREDO - OAB:4444/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANETE FATIMA DO 

AMARAL - OAB:OAB/MT 11.751

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial.Condeno 

ainda a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado 

da ação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC/2015. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas às 

formalidades legais.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1155816 Nr: 34253-49.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILMAR SOUZA DE ARAUJO, MARCOS SOUZA DE 

ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORRÊA - OAB:14.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065-A

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais para (i) declarar a nulidade de qualquer contrato firmado entre a 

requerida e o autor Zilmar Souza de Araújo, absolutamente incapaz, 

quando não estiver comprovada sua representação por seu curador 

MARCOS SOUZA DE ARAÚJO, por conseguinte, determino que a 

requerida proceda à exclusão de todos os débitos decorrentes dos 

referidos contratos por ventura existentes. Condeno ainda a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

ação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas às formalidades 

legais.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1157190 Nr: 34760-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS E 

VIDROS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISE MARIA EPIFANIA SANTIAGO - ME, 

GLEISE MARIA EPIFANIA SANTIAGO, ROSALVO DANIEL ANTUNES - ME, 

ROSALVO DANIEL ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA 

MASCARENHAS - OAB:7102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos monitórios, com 

fundamento no art. 487, inciso I, e 701, §2º, ambos do CPC/2015, 

constituindo de pleno direito o título executivo judicial, em relação ao 

cheque objeto da demanda, no valor originário de R$2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice 

do INPC a partir da data da emissão estampada na cártula, e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da primeira 

apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação 

(Tema Repetitivo 942/STJ).Condeno as embargantes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios no valor de 15% (quinze 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado da presente demanda, fica 

constituído de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se na 

forma executiva (art. 701, §2º do CPC).Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1157890 Nr: 35018-20.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISANE VANZELLA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, BRUNO RAMOS DOMBROSKI - 

OAB:173.725 OAB/RJ, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado 

da ação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC/2015. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas às 

formalidades legais.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1163583 Nr: 37391-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STENIO DE ALMEIDA VARGAS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA RECHINO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA - 

OAB:14156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO VALLE 

BARBOSA DOS ANJOS - OAB:7500

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de exibição dos impostos, a 

fim de determinar que a requerida exiba os documentos relativos ao 

recolhimento de impostos devidos pelo condomínio Spazio du Parque, 

como IR, ISS e INSS, dos últimos cinco anos.Condeno a requerida ao 

pagamento dos honorários advocatícios fixo em 5% sobre o valor 

atualizado da causa, uma vez que apenas um dos três pedidos foi 

acolhido, e custas processuais.Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas às formalidades 

legais.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1168334 Nr: 39442-08.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAVÃO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I do CPC.Condeno o autor ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), na 

forma do artigo 85, §8º, do CPC/2015.Com o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se com as anotações e baixas de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1306059 Nr: 9934-46.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAREN CRISTINA SALES PAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDUY ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONE CAMPOS FREIRE - 

OAB:9912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, MARILEI CARDOSO FERREIRA - 

OAB:12904/MT, ROSELI CARDOSO - OAB:25045, SUZIMAR 

GONÇALVES DA COSTA LAUEFFER - OAB:24417/O

 1) EXPEÇA-SE alvará para liberação dos valores depositados às fls. 

282/283, modalidade com rendimentos, em favor de IVONE CAMPOS 

FREIRE (CPF 073.715.378-40), na conta indicada à fl. 287;
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2) Por consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 924, III, 

do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Arquive-se.

 Cumpra-se.
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CONSTRUTORA PALEARE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAPHAEL FERNANDES FABRINI OAB - MT6667-O (ADVOGADO(A))

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT154470-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1030938-25.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO CARLOS CAMPOS SILVA REU: CONSTRUTORA PALEARE 

LTDA, CONSTRUTORA PACTO LTDA O feito não comporta o julgamento 

antecipado, nem sua extinção, assim passo ao saneador. Rejeito a 

preliminar de ausência de notificação arguida pela requerida Construtora 

Pacto Ltda, uma vez que o autor não firmou o contrato referido com esta 

contestante, especificamente, então desnecessário o cumprimento da 

cláusula contratual de exigência de notificação. A matéria discutida, nesta 

lide, é de fato e de direito, contudo as requeridas não pretendem produzir 

outras provas, mas o autor deseja ouvir testemunhas, principalmente com 

relação a paralisação na construção do edifício. Assim, defiro a produção 

das provas orais, as quais serão ouvidas em audiência de instrução e 

julgamento, que será designada após o decurso do prazo da suspensão 

dos processos, decorrente da Portaria 249 de 18/03/2020 do TJMT. 

Intimem-se. CUIABÁ, 14 de abril de 2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1016497-68.2020.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

Maria de Brito França (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016497-68.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LAURA DE SA VIEIRA SILVA REU: MARIA DE BRITO FRANÇA Trata-se de 

Ação Autônoma de Exibição de Documento proposta por LAURA DE SÁ 

VIEIRA SILVA em face de CONDOMÍNIO NICOLINA E JOÃO ALFREDO DE 

OLIVEIRA, representado por sua síndica MARIA DE BRITO FRANÇA. 

Inicialmente, indefiro o pedido para que a requerida esclareça (i) sobre a 

interdição da garagem; (ii) por que a ATTENTO não fazia a cobrança 

judicial e extrajudicial dos inadimplentes no condomínio; (iii) se as unidades 

inadimplentes fizeram acordos nos últimos 05 (cinco) anos; e (iv) por que 

o condomínio não possui dinheiro em caixa. Isso porque, a ação autônoma 

de exibição de documento visa à obtenção de documento ou coisa, de 

onde devem ser extraídas as informações para que o autor possa 

averiguar a necessidade e/ou possibilidade de ajuizamento de uma ação 

principal, não se prestando à obtenção de esclarecimentos advindos da 

parte requerida. Destarte, intime-se a parte requerida, nos termos do artigo 

396 do CPC/15, para que, em 5 (cinco) dias, efetue a exibição dos 

seguintes documentos: a) Contrato celebrado com a empresa responsável 

pela obra na garagem do condomínio; b) Atas das Assembleias Ordinárias 

Extraordinárias realizadas nos últimos 05 (cinco) anos; c) acordos 

celebrados no próprio condomínio e Ações de Cobrança ajuizadas contra 

as unidades inadimplentes nos últimos 05 (cinco) anos, bem como, cópia 

dos respectivos comprovantes de depósito dos valores recebidos dos 

acordos celebrados no condomínio e das Ações de Cobrança ajuizadas 

nos últimos 05 (cinco) anos; d) Relação das unidades inadimplentes nos 

últimos 05 (cinco) anos. Caso assim não proceda, o requerido poderá 

apresentar impugnação nos termos do art. 398 do CPC/2015. Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

14 de abril de 2020. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033557-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DA COSTA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL MOREIRA JUNIOR OAB - 977.965.811-49 (REPRESENTANTE)

STEFANY BRAYANE WOHLFAHRT DE PINHO OAB - MT20776-O 

(ADVOGADO(A))

KARINE JANINE COSTA MOREIRA OAB - 033.659.821-16 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033557-59.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUCIA DA COSTA MOREIRA REPRESENTANTE: KARINE 

JANINE COSTA MOREIRA, ABEL MOREIRA JUNIOR REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por KARINE 

JANINE COSTA MOREIRA e ABEL MOREIRA JUNIOR, na condição de 

herdeiros da de cujus LUCIA DA COSTA MOREIRA, em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Alegam os 

autores que foram muitos anos que a enfermidade assolou a de cujus, 

razão pela qual a família, com poucos recursos, não pôde quitar os 

débitos de energia, os quais viraram uma bola de neve, se tornando um 

montante pecuniário grandioso. Afirmam que, com muitos esforços, alguns 

anos eram pagos, porém outros anos não; e que os débitos referentes a 

2011/2012 encontram-se prescritos, enquanto as faturas de 2016/2017 

noticiam valores absurdos. Aduzem que, no intuito de se mudarem para o 

imóvel da de cujus, perceberam que o imóvel estava com o fornecimento 

de energia elétrica cortado; e que a requerida condicionou a religação da 

energia ao pagamento dos débitos desde 2011, os quais alcançam a 

quantia de R$12.000,00 (doze mil reais), além das multas amparadas em 

Termos de Ocorrência e Inspeção, os quais foram lavrados 

unilateralmente, sem direito ao contraditório e à ampla defesa. Assim, 

pugnaram pela concessão de tutela de urgência, para determinar que a 

requerida restabeleça o fornecimento de energia para a unidade 

consumidora em questão. Ao final, pleiteou a procedência dos pedidos 

iniciais, para (i) declarar a prescrição dos débitos relativos a 2011/2012; 

(ii) declarar a nulidade dos Termos de Ocorrência e Inspeção, e, por 

consequência, a inexistência dos respectivos débitos; e (iii) condenar a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais. A tutela de 

urgência foi indeferida no Id. 10533316. A requerida apresentou 

contestação no Id. 11557343, defendendo, em síntese, a legitimidade da 

cobrança dos valores, diante das irregularidades encontradas nas 

instalações elétricas da unidade consumidora objeto da demanda, tendo 

sido entregues os respectivos Termos de Ocorrência no imóvel em 

questão. Afirma, ainda, que cumpriu as determinações da Resolução nº 

414/10 da ANEEL, pois notificou a titular da unidade consumidora de todo o 

procedimento até então adotado, bem como das constatações do registro 

fotográfico. Requer, por fim, a improcedência dos pedidos iniciais. Não 

houve impugnação à contestação. As partes não manifestaram o 

interesse na produção de outras provas. Vieram-me os autos conclusos. 

É relatório. Fundamento e decido. O feito comporta o julgamento 
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antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I do CPC. Prejudicial de 

Prescrição Em se tratando de cobrança de valores relativos ao 

fornecimento de energia elétrica, o prazo prescricional é decenal, nos 

termos do art. 205, do CC/2002. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA 

ELÉTRICA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO POR SUPOSTO 

INADIMPLEMENTO – DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO - SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA – DÉBITO 

DECORRENTE DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA IMPAGAS - 

PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – ART. 205, DO 

CC/2002 – PRECEDENTES STJ - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ENQUANTO PENDENTE DISCUSSÃO JUDICIAL SOBRE O DÉBITO 

PRETÉRITO – INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO 

QUANTUM - ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO A PATAMAR 

RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - COBRANÇA NA EMISSÃO DE 2ª VIA DE 

FATURA DE ENERGIA – ILEGALIDADE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES 

– AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR – SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O prazo 

prescricional atinente a valor relativo ao fornecimento de energia elétrica é 

de 10 anos, na forma do artigo 205, CC/2002 e de precedentes deste 

Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. [...]. (N.U 

0041195-73.2011.8.11.0041, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 

26/10/2016) No caso, considerando que o ajuizamento da ação ocorreu 

em 31/10/2017, os débitos relativos aos anos de 2011 e 2012 não foram 

atingidos pela prescrição. Desta feita, rejeito a prejudicial de prescrição. 

Mérito Quanto ao mérito propriamente dito, observa-se que a discussão 

nos autos gira em torno da ilicitude na cobrança das faturas de 

recuperação de energia, referente às inspeções realizadas em 

30/07/2015, 01/11/2015, 30/09/2016 e 14/03/2017, respectivamente nos 

valores de R$3.671,74, R$1.476,31, R$3.671,71 e R$1.775,79. Os autores 

alegam que as referidas faturas estão amparadas em supostas 

irregularidades descobertas no medidor da unidade consumidora objeto da 

demanda, cujos Termos de Ocorrência e Inspeção foram lavrados de 

forma unilateral, sem direito ao contraditório e à ampla defesa. Neste 

particular, razão lhes assiste. Isso porque, em que pese a requerida 

afirmar que cumpriu as determinações da Resolução nº 414/10 da ANEEL, 

não trouxe nenhum elemento apto a comprovar que notificou o 

titular/responsável da unidade consumidora em questão, de todo o 

procedimento adotado, bem como das constatações do registro 

fotográfico. Embora a requerida tenha identificado supostas 

irregularidades na rede de energia elétrica, verifica-se que os Termos de 

Ocorrência e Inspeção juntados nos Ids. 12451151 a 12451159, não foram 

assinados pelo titular/responsável que teria supostamente acompanhado 

as inspeções. Ademais, os protocolos anexados nos Ids. 12451171 e 

12451176, informam apenas o recebimento das Cartas de Recuperação 

de Consumo, nada dizendo a respeito dos Termos de Ocorrência e 

Inspeção. Desta forma, constata-se que não foi garantido o direito ao 

contraditório e à ampla defesa, pois não houve notificação acerca (i) da 

ocorrência apresentada em sua unidade consumidora; (ii) do recebimento 

de cópia do TOI; (iii) da possibilidade de cobrança de eventuais 

diferenças, de acordo com a Resolução da ANEEL nº 414/2010; e (iv) da 

possibilidade de defesa na forma da legislação vigente. Assim, 

mostram-se insubsistentes os procedimentos administrativos que 

resultaram na cobrança das faturas de recuperação de energia objeto da 

presente demanda, porquanto não foi observada a legislação aplicável à 

espécie. Logo, a parte ré não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, merecendo ser 

julgado procedente a pretensão inicial, neste ponto, para declarar a 

inexistência dos débitos noticiados nas faturas de recuperação de 

consumo de energia, referentes às inspeções realizadas em 30/07/2015, 

01/11/2015, 30/09/2016 e 14/03/2017, respectivamente nos valores de 

R$3.671,74, R$1.476,31, R$3.671,71 e R$1.775,79. Por fim, em relação 

aos danos morais, verifica-se que estes não restaram configurados. Isso 

porque, após o falecimento da titular da unidade consumidora em questão, 

ocorrido em 09/11/2015 (Id. 10524894), o imóvel permaneceu desabitado 

até o ano de 2017, quando os autores, herdeiros da de cujus, decidiram 

se mudar para o local, momento em que constataram que o fornecimento 

de energia estava suspenso – conforme narrado na petição inicial. Desta 

forma, conclui-se que a conduta da requerida não foi apta a atingir a honra 

e a imagem dos autores, ainda que de forma reflexa, de modo a ofender a 

dignidade, merecendo ser julgada improcedente a demanda neste ponto. 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, apenas para declarar 

a inexistência dos débitos noticiados nas faturas de recuperação de 

consumo de energia, referentes às inspeções realizadas em 30/07/2015, 

01/11/2015, 30/09/2016 e 14/03/2017, respectivamente nos valores de 

R$3.671,74, R$1.476,31, R$3.671,71 e R$1.775,79. Ante a sucumbência 

recíproca, condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, nos 

termos do artigo 86 do CPC/2015. Quanto aos honorários advocatícios fixo 

em 10% sobre o valor da causa, sendo que cada parte irá pagar ao 

advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c.c 

86, do CPC/2015), devendo ser observadas, em relação aos autores, as 

disposições do art. 98, §3º, do CPC/15, por serem beneficiários da justiça 

gratuita. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos observadas às formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de abril de 2020. VANDYMARA G.R. PAIVA 

ZANOLO Juíza de Direito
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Processo Número: 1035306-14.2017.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT23167-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035306-14.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: OMBERTO SOARES DE LIMA REQUERIDO: RICARDO 

ELETRO Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Liminar 

c/c Reparação de Danos Morais interposta por OMBERTO SOARES DE 

LIMA em desfavor da RICARDO ELETRO. O autor propôs a presente ação 

alegando que, no dia 14/10/2017, adquiriu de presente para sua esposa 

na loja da requerida, localizada na Avenida Fernando Corrêa, um Fogão 

Piso, 5 Bocas, Atlas, Inox (dianteira e lateral), bivolt, da marca Havana pelo 

valor de R$ 639,00 (seiscentos e trinta e nove reais). Afirma que na data 

acertada para entrega dia 24/10/2017, esta não ocorreu. Assim sendo, o 

autor tentou de todas as formas resolver o impasse e o produto foi 

entregue no dia 07/11/2017, todavia, um fogão diverso do que ele havia 

comprado, com as laterais marrom. Requer a procedência dos pedidos, 

com a confirmação da liminar e a condenação da requerida a entrega do 

produto com as características e condições do ato da compra; ou a 

devolução do valor de R$ 639,00 (seiscentos e trinta e nove reais), ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), além dos ônus sucumbenciais. Na decisão de Id. 

10819895, foi indeferida a liminar e deferido os benefícios da justiça 

gratuita. A audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 11944538). A 

parte requerida apresentou contestação sustentando ausência de 

comprovação dos danos materiais, bem como a inexistência de danos 

morais. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais (Id. 

11889898). Impugnação no Id. 12577770. As partes pugnaram pelo 

julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. O feito comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I do CPC, por se 

tratar de matéria exclusivamente de direito, assim como as partes não 

manifestaram interesse na produção de outras provas. Antes de analisar 

os requisitos atinentes a responsabilidade civil, vejo que a relação de 

consumo no caso sub judice é patente, razão pela qual devem incidir as 

disposições do código consumerista. O autor comprova nos autos que 

adquiriu um tipo de fogão da cor inox de presente para sua esposa, 

todavia, fora entregue em sua residência fogão (produto) diverso do 

escolhido na loja no ato da compra, conforme fotos anexas. A requerida, 

em sua defesa, sustenta que o fogão comprado na loja é o mesmo 

entregue na residência, conforme fotos juntadas pelo próprio autor e, por 

isso, não há que se falar em reparação por danos morais. Analisando a 

nota fiscal entregue com o produto no Id. 10786019, verifica-se que a 
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mesma descreve o produto que o autor adquiriu na loja, contudo, pelas 

fotos acostadas na inicial, constata-se que o produto é claramente diverso 

em razão da cor. Ademais, o autor não demonstrou que tenha efetuado a 

devolução do fogão ou tentativa administrativa de resolver o equívoco da 

entrega do produto, forçando a concluir que o referido fogão está sendo 

utilizado desde a entrega. Portanto, não merecendo prosperar o pedido de 

devolução do valor pago. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra disposta no Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, os artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, dispõem 

que compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Pois bem. Analisando os autos verifico que restou demonstrado a entrega 

de produtos diverso do adquirido na loja, qual seja fogão, cindo bocas, 

marca havana, cor inox (lateral e frente), o que demonstra que a requerida 

não observou o prazo que alude o §1º do artigo 18 do CDC e tão pouco 

lhe ofereceu as demais opções que o referido artigo dispõe como a 

substituição do produto por outro, a restituição imediata da quantia paga 

ou o abatimento proporcional do preço antes da propositura desta 

demanda. Na contestação afirma, tão somente, que o produto entregue é o 

mesmo comprado na loja, não comprovando tal alegação. Vale mencionar 

que a parte requerida é responsável pela falha na prestação de serviços, 

mormente porque a ela competia o dever de cautela e atender com 

eficiência e prestatividade as demandas e problemas de seus 

consumidores. Ademais, a requerida não juntou aos autos elementos de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil a ausência de sua 

responsabilidade pela falha na prestação de serviços (artigo 6º, VIII do 

CDC c/c artigo 373, II do NCPC). No caso, o autor demonstrou de forma 

satisfatória o descumprimento da obrigação de entregar o produto 

adquirido e o dano moral decorrente deste fato Certo é que a situação 

aflitiva vivenciada pela parte autora causou dano moral, e o ocorrido não 

pode ser considerado mero dissabor ou fato comum do cotidiano. Assim, 

prospera o pedido de indenização. “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS PELO RITO ORDINÁRIO 

- ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS 

MORAIS - OCORRÊNCIA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Afigura-se a 

má prestação do serviço se, avençada a aquisição de produto, deixa o 

fornecedor de promover a entrega do bem, entregando ao consumidor 

produto diverso, configurando-se o ato ilícito causador de lesão passível 

de reparação. O valor da indenização tem como objetivo compensar uma 

lesão que não se mede pelos padrões monetários, devendo ser levadas 

em conta as peculiaridades de cada caso e principalmente o nível 

socioeconômico das partes, bem como a gravidade da lesão assim 

também a penalização do responsável, buscando a sua conscientização, 

a fim de que sejam evitadas novas práticas lesivas. Havendo relação 

contratual entre as partes, os juros de mora sobre o valor da condenação 

por danos morais devem incidir desde a data da citação, não podendo ser 

aplicada a Súmula 54 do STJ. Em atendimento à Súmula 362 STJ, o valor 

da indenização deve ser corrigido monetariamente, pelos índices da tabela 

da Corregedoria-Geral de Justiça, desde a data da do arbitramento. Em 

razão do provimento deste recurso, necessária a observância do disposto 

nos artigos 85, §§ 2º e 11 c/c § 16, do Código de Processo.” (TJMG - 

Apelação Cível 1.0145.15.016385-8/001, Relator(a): Des.(a) Newton 

Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/0019, 

publicação da súmula em 02/08/2019) Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR a 

requerida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com juros legais de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da 

prolação desta sentença, conforme Súmula 362 do STJ. Considerando a 

sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do 

art. 85, § 2º, do CPC/2015. Transitada em julgado a sentença e não 

havendo requerimento, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 13 de abril de 2020. VANDYMARA 

G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032766-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DE AMORIM EVANGELISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA OAB - MT21451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032766-90.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLOS DE AMORIM EVANGELISTA REU: CONCREMAX CONCRETO ENG 

E SANEAMENTO LTDA Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais 

e Materiais ajuizada por CARLOS DE AMORIM EVANGELISTA em face de 

CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA., ambos já 

qualificados nos autos. A parte autora afirma que adquiriu em 22/10/2013, 

um imóvel no empreendimento denominado Residencial Altos do Cerrado, 

localizado na Rua Cinco, nº 34, Quadra 01, Bairro Osmar Cabral, Cuiabá - 

MT, conforme contrato firmado com a ré, pelo valor de R$ 79.000,00, 

pagando R$ 800,00 a título de sinal e o restante da seguinte forma: 

R$76.997,22 a ser financiado, mais R$1.200,00 a ser pago em 10 (dez) 

parcelas mensais a partir de 10/10/2013. Afirma ainda que a previsão de 

entrega do imóvel era para a data de 30/09/2014, com previsão de 

tolerância de 180 dias, no entanto, em agosto/2014 recebeu uma carta 

informando que o prazo foi postergado para janeiro/2015, contudo, só foi 

entregue em 09/09/2016. Aduz que apesar de ter feito reclamação junto 

ao PROCON, nada foi resolvido, o que lhe causou danos materiais, com o 

pagamento de aluguéis no total de R$8.436,00, além de danos morais de 

R$30.000,00. A justiça gratuita e a inversão do ônus da prova foram 

concedidos sob o ID 10613279. A ré ofertou contestação sob o ID 

11880124, suscitando preliminar de competência absoluta da Justiça 

Federal ante a necessidade de a CEF compor o polo passivo da lide, e no 

mérito, alegando que o atraso na entrega do empreendimento ocorreu pela 

ausência do “Habite-se”, em razão do descumprimento, pela Companhia de 

Águas e Saneamento – CAB, de suas obrigações; aduz que notificou a 

empresa CAB Cuiabá, oficiou ao PROCON, dispôs-se a pagar custos da 

CAB, enfim, não mediu esforços, sendo por motivo justo o atraso na 

entrega, tratando de caso fortuito ou de força maior; impugna os pedidos 

indenizatórios, afirmando inexistência dos pressupostos do dever de 

reparar; impossibilidade de inversão do ônus da prova. Impugnação à 

contestação (ID 12731016). O autor pugna pelo julgamento antecipado da 

lide; a ré não se manifestou. É o relatório. Fundamento e decido. I - 

Preliminar de Incompetência Absoluta da Justiça Estadual e necessidade 

de litisconsórcio passivo com a Caixa Econômica Federal Referida 

preliminar se ampara na alegação de que parte do pagamento do imóvel 

decorreu de contrato celebrado entre a parte autora e a Caixa Econômica 

Federal. Ocorre que a presente ação é de indenização por dano moral e 

material por atraso na entrega da obra, não havendo pedidos que 

envolvam a declaração de abusividade/nulidade de cláusula contratual que 

trata dos encargos do contrato de financiamento do imóvel adquirido (juros 

de obra/construção) celebrado com a CEF. Assim, não se vislumbra a 

necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a CEF. MÉRITO A 

controvérsia diz respeito ao direito das obrigações, diante do não 

cumprimento de contrato e suas consequências. Prima facie, cumpre 

ressaltar que restou incontroverso o atraso na entrega da obra. Contudo, 

a parte ré sustenta que o atraso se deu por caso fortuito ou força maior, 

diante do descumprimento das obrigações pela empresa de água e 

saneamento. Consoante se vislumbra no Instrumento Particular de 

Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel para Entrega Futura 

firmado entre as partes (ID 11880222), cláusula quinta, o prazo para 

entrega da obra era até o dia 30/09/2014, ressalvados caso fortuito ou 

motivos de força maior. No parágrafo primeiro de tal cláusula, consta que 

no caso de atraso na entrega, até o limite de seis meses a contar do prazo 

inicialmente fixado, fica garantido aos compradores o direito de prorrogar 

o pagamento do saldo devedor pelo mesmo atraso que durar o atraso na 

entrega, sem a incidência de penalidades. Constata-se dos autos que a 
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empresa ré comunicou ao autor a necessidade de nova prorrogação da 

entrega, por depender de obra de interligação de água e esgoto, a cargo 

da empresa CAB Cuiabá, a qual o faria até 25/09/2015. O autor informa 

que recebeu as chaves do imóvel em 09/09/2016, portanto, quase dois 

anos após o prazo contratado. É de se anotar, ainda, que o autor juntou 

aos autos o contrato firmado com a CEF e como interveniente construtora 

a empresa ré, em data de 22/10/2013, que trata da operação de mútuo 

para a aquisição do imóvel, objeto da lide. Em referido contrato, a CEF 

figura como Credora/Fiduciária e foi estipulado, na Cláusula Quarta, o 

prazo para construção e legalização da unidade habitacional o constante 

do item 6.1 de 16 meses, o qual somente poderia ser prorrogado quando 

restasse comprovado caso fortuito ou força maior, mediante análise 

técnica e autorização da CAIXA. Apesar de a ré alegar caso fortuito ou 

força maior, diante da inexecução, pela CAB Cuiabá, da interligação de 

água e esgoto no empreendimento, o contrato é claro que somente poderia 

haver atraso com autorização da CEF. Não trouxe aos autos a empresa ré 

autorização da CEF, reconhecendo se caracterizar caso fortuito ou força 

maior. Assim, não há que se acolher a justificativa de força maior, caso 

fortuito, se a empresa ré não obteve a autorização da CEF para o atraso 

na entrega. Dessa forma, restou demonstrado o descumprimento 

contratual por parte da construtora, que, por sua vez, não comprovou ter 

obtido autorização para tanto, tampouco que efetivamente tenha sido 

caracterizado o caso fortuito ou força maior. Constatado o 

descumprimento contratual, deve ser analisado o pedido de indenização 

por perdas e danos. Quanto ao pedido de condenação ao pagamento da 

quantia de R$8.436,00 a título de aluguel, a parte autora junta aos autos 

recibos entre 15/02/2015 a 15/04/2016 (ID 10399113), os quais foram 

impugnados pela requerida pelo fato de não estarem acompanhados de 

contrato de locação. A irresignação da requerida não merece prosperar, 

pois não se desincumbiu de desconstituir os recibos juntados pelo autor, 

aliás, sequer manifestou as provas que pretendia produzir. Assim, não 

cumprindo a construtora com sua obrigação de entregar o imóvel, 

extrapolando o prazo de tolerância, torna-se imperioso o reconhecimento 

do direito de receber valores gastos com aluguéis dispendidos pelo autor. 

A propósito, colaciono os seguintes julgados: “PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIA 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. Considerando que o bem foi entregue com 11 (onze) meses 

de atraso, além do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, 

cabível a condenação da demandada ao pagamento dos valores gastos 

pelo autor a título de aluguel durante este período. É cabível a incidência de 

correção monetária sobre o saldo devedor pago pelo comprador quando 

do recebimento do bem. Para fazer jus à indenização a título de danos 

morais é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que 

meros dissabores vividos em face de atraso na entrega da obra não se 

revelam suficientes à configuração de dano moral. Apelação e recurso 

adesivo desprovidos. (Apelação Cível Nº 70054720347, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, 

Julgado em 02/07/2013) APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO DE PROMESSA 

DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, CUMULADA COM PEDIDO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSOS DAS PARTES. Danos materiais. 

Aluguéis. O descumprimento contratual enseja a indenização dos aluguéis 

pagos pelo autor até a rescisão contratual, locativos estes devidos a 

contar da expiração do prazo contratual de tolerância para a entrega da 

obra (180 dias). Danos morais. Não-caracterização. Descumprimento 

contratual que não enseja reparação por dano moral. APELAÇÕES 

DESPROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70052161395, Décima Nona Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 

18/06/2013) Portanto, a requerida deve restituir ao autor, a título de lucros 

cessantes a quantia total de R$ 8.436,00, consoante se infere dos 

comprovantes de pagamentos e contrato de locação entre o período de 

15/02/2015 a 15/04/2016. Quanto ao pedido de indenização por danos 

morais, é certo que a orientação jurisprudencial é no sentido de que o 

mero descumprimento contratual não enseja a indenização por danos 

morais. Todavia, no caso em análise, não se trata de um mero atraso na 

entrega do imóvel, mas sim de um atraso de aproximadamente 2 (dois) 

anos na entrega, frustrando todas as expectativas do adquirente. Não há 

como se negar a angústia e abalo da parte autora. Ressalta-se que deve 

ser considerado também que, não havendo cláusula que estabeleça multa 

pelo atraso na entrega, extrapolado o limite de prorrogação contratual 

impossibilita que a parte possa ser compensada com mecanismos próprios 

do inadimplemento. Dessa forma, caracterizado que o inadimplemento 

contratual pela empresa ré ultrapassou o prazo de entrega em 

aproximadamente dois anos, caracterizado está o abalo moral, devendo 

indenizar a parte autora. Para a fixação do quantum devem ser 

observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como 

a finalidade da indenização, que tem cunho pedagógico. Neste diapasão, o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende a tais princípios e 

finalidades. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) CONDENAR a requerida ao 

pagamento da importância de R$8.436,00, consoante se infere dos 

comprovantes de pagamentos da locação entre o período de 15/02/2015 a 

15/04/2016 a título de lucros cessantes, acrescidos de juros legais de 1% 

ao mês a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ); b) CONDENAR a 

requerida a indenizar os danos morais causados ao autor, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir desta 

sentença, conforme teor da Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês, calculados da forma simples, a partir da citação, por 

se tratar de responsabilidade contratual. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez) por cento) sobre o valor da condenação, na forma do 

art. 85, § 2º, do CPC/2015. Transitada em julgado a sentença e não 

havendo requerimento, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 13 de abril de 2020. VANDYMARA G. 

R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024588-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024588-55.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR REU: FACEBOOK 

SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Trata-se de Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Tutela Provisória de Urgência interposta por ROMOALDO 

ALOÍSIO BORACZYNSKI JUNIOR em desfavor de FACEBOOK SERVIÇO 

ONLINE DO BRASIL LTDA. O autor sustenta que é Deputado Estadual e 

utiliza a rede social para dar publicidade aos atos praticados em seu 

mandado legislativo e, por isso, mantém os seguintes perfis, os quais os 

reconhece como oficiais: - AMIGOS DO DEPUTADO ROMOALDO JUNIOR – 

Grupo (https://www.facebook.com/groups/romoaldojunior15151/); - DEP 

ROMOALDO JUNIOR (MAIS POR MATO GROSSO) – Facebook - 

( h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / d e p r o m o a l d o j u n i o r ) ;  - 

R O M O A L D O M T . O F I C I A L  - 

Fanpage(https://www.facebook.com/RomoaldoMT.Oficial/) Afirma que 

obteve conhecimento da existência de outros perfis falsos, além dos 

elencados acima, hospedados pela requerida, os quais pessoas 

desconhecidas utilizam de forma indevida, seu nome, imagem e 

informações de seu mandato de Deputado Estadual. Por isso, notificou a 

requerida para que providenciasse a exclusão dos perfis falsos, o que 

não fora atendido. Ressalta que não restou outra alternativa senão ajuizar 

a presente ação para que sejam excluídos os perfis falsos nome do autor, 

quais sejam: - DEPUTADO ESTADUAL ROMOALDO JUNIOR 

(https://www.facebook.com/romoaldo.junior.52); - ROMOALDO JUNIOR 

(ht tps: / /www.facebook.com/prof i le .php?id=100006924946281) ;  - 

ROMOALDO JUNIOR (https://www.facebook.com/romoaldo.junior.9); Ao 

final requer o deferimento da tutela de urgência e, assim, julgada a ação 

procedente para confirmar a liminar para a retirada dos perfis falsos em 

nome do autor, bem como a condenação da requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. A tutela provisória de 

urgência foi concedida no Id. 9664493. No Id. 12370771, a parte requerida 

informa o cumprimento da ordem judicial, com a consequente remoção dos 

perfis indicados pelo autor. A audiência de conciliação restou infrutífera 

no Id. 10294165. A parte requerida apresentou contestação, alegando que 
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quaisquer providências judiciais e que exijam alguma ação na plataforma 

devem ser sempre tomadas via Operadores do Site Facebook, os únicos 

materialmente capazes e legalmente legitimados para adotar quaisquer 

providências relacionadas ao Site Facebook. Assim, logo que citados e 

intimados da decisão, foi providenciado a remoção dos perfis indicados 

pelo autor, restando satisfeita a obrigação imposta. Aduz que, nos termos 

do artigo 19, §1º, da Lei nº 12.965/2014 - Marco Civil da Internet, deve 

haver ordem judicial atestando a ilegalidade do material reclamado, aliado à 

imprescindível indicação dos endereços eletrônicos (URLs) de tais 

conteúdos/contas. Ao final, pugna pela procedência do pedidos, mas 

ressalta sobre a impossibilidade de condenação ao ônus sucumbencial, 

uma vez que não decorre de conduta ilícita praticada ou imputável à parte 

requerida, mas de necessária observância à legislação em vigor quanto à 

necessidade de ordem judicial para compelir o provedor de Internet a 

tornar indisponível o material ilícito (Id. 13396974). Impugnação no Id. 

13895241. As partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. É o 

relatório. Decido. Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente 

demonstrada pelas provas carreadas aos autos, e para evitar a prática de 

atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo 

para o julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil. É fato incontroverso que terceiro se utilizou do 

nome, imagem e informações do mandato de Deputado Estadual do autor 

para alimentar perfis não oficiais na rede social Facebook. A parte 

requerida, tão logo, citada e intimada para o cumprimento da tutela de 

urgência, informou nos autos a exclusão dos perfis relacionados na inicial, 

no Id. 12370771. Insta consignar que a pretensão do autor encontra 

amparo no artigo 19, da Lei 12.965/2014: “Art. 19. Com o intuito de 

assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de 

aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por 

danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem 

judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites 

técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível 

o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais 

em contrário. § 1o A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob 

pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado 

como infringente, que permita a localização inequívoca do material. (…)” 

Considerando os documentos acostados na inicial e que demonstram a 

utilização, por terceiros, de outros perfis com nome, imagem e 

informações do mandato de Deputado Estadual do autor afigura-se 

plenamente justificado o pedido formulado na inicial. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UTILIZAÇÃO 

INDEVIDA DE PERFIL FALSO EM REDE SOCIAL. EXCLUSÃO DE PERFIL 

FALSO NO FACEBOOK E FORNECIMENTO DE DADOS PARA A 

IDENTIFICAÇÃO DA RESPONSÁVEL PELA CRIAÇÃO DA CONTA. DEVER 

DA RÉ EM FORNECER O IP DE ACESSO PRETENDIDO PELA DEMANDANTE 

PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO DA OFENSORA. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO.” (Recurso Cível, Nº 71008397853, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em: 26-04-2019) “APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMINATÓRIA. 

EXCLUSÃO DE PERFIL ALEGADAMENTE FALSO DO FACEBOOK. 

NECESSIDADE DE PRÉVIA ORDEM JUDICIAL. ART. 19, § 1º, DA LEI Nº 

12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET). AUSÊNCIA DE 

RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR DE APLICAÇÕES. DEVER DE 

INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. Trata-se de ação de obrigação de fazer 

combinada com indenização por danos morais, através da qual a parte 

autora postula indenização em razão da não desativação da página, 

contendo perfil falso, julgada parcialmente procedente na origem. Segundo 

artigo 19 da Lei nº 12.965/2014 da Lei do Marco Civil da Internet, o 

provedor de aplicações de internet só pode ser responsabilizado 

civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, 

após ordem judicial específica, não adotar medidas para, no âmbito e nos 

limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo que lhe for assinado, 

tornar indisponível o conteúdo apontado. No caso dos autos, a parte 

requerida procedeu ao cumprimento da determinação judicial, conforme 

documento de fl. 85 dos autos, não restando minimamente comprovada a 

alegação da parte recorrente quanto a demora da retirada do perfil falso, 

não se desincumbindo minimamente a autora do ônus que lhe recaia, nos 

termos do artigo 373, inciso I do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA.” 

(Apelação Cível, Nº 70083274449, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 20-02-2020 Assim, 

considerando que a parte requerida efetivamente cumpriu a determinação 

judicial liminar de retirada dos perfis falsos, apontados na inicial pelo autor, 

resta satisfeita a obrigação inicial pretendida, a qual foi absolutamente 

necessária, em razão da lei, conforme demonstrado pela própria 

requerida, circunstância que por si só justifica a condenação ao 

pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais. Ante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, tornando definitiva a tutela de 

urgência concedida no Id. 9664493, com a finalidade de excluir os perfis 

falsos indicados na inicial pelo autor. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da ação, na forma do 

artigo 85, §2º, do CPC/2015. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 13 de abril de 2020. VANDYMARA G.R. PAIVA 

ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055513-63.2019.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1055513-63.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

WANDERSON JORGE BARBOSA DOS REIS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT ajuizada por Wanderson Jorge Barbosa dos Reis contra Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 29/06/2019, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, adequação do valor da 

causa, falta de interesse processual e irregularidade na representação, 

que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Realização de avaliação médica (ID 29505300), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 29/06/2019. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 74 de 665



adequação do valor da causa A preliminar de adequação do valor da 

causa, não merece guarida, uma vez que em eventual indenização 

favorável ao autor, o real valor só será apurado após a realização da 

perícia judicial. Assim, mostra-se cabível o valor que é atribuído à causa 

considerando estar dentro do limite estabelecido pelo seguro obrigatório e 

que não é possível estabelecer de início o valor da indenização, nesse 

sentido: “VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALOR 

PROVISÓRIO. Não sendo possível estabelecer desde logo o valor da 

indenização, não é ilegal a decisão de manter provisoriamente o valor 

atribuído na inicial, a ser retificado a final. Recurso não conhecido.” 

(STJ-4ª T., REsp 132.261, Min. Ruy Rosado, Julgado em 19.8.97, Publicado 

em22.9.97). Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Tendo em vista que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV – Irregularidade na 

representação processual Em sede de preliminar alegou a requerida 

irregularidade de representação processual tendo em vista que a 

procuração de ID 31145654 foi assinada a rogo e todos os documentos 

pessoais estão assinados por escrito. Pois bem, verifico que a parte 

autora já regularizou a representação, juntando em ID 29288754 nova 

procuração. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo à 

análise do mérito. V – Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 26504748) e o laudo pericial 

(ID 29505300). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de porcentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos MEMBROS SUPERIORES o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu membro direito é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 7.087,50 

(sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (29/06/2019). 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com 

o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 13 de abril de 2020. Vandymara G. 

R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1050772-77.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIANA SILVEIRA DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Luciana Silveira dos Santos contra Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 24/09/2019, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, adequação do valor da 

causa, ausência de documentos indispensáveis, falta de interesse 

processual e irregularidade na representação, que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. 

Realização de avaliação médica (ID 28702667), sendo apresentado laudo 

pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 24/09/2019. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com 

relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a 

pretensão da parte ré, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao 

consórcio responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do pólo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da 

necessidade de adequação do valor da causa A preliminar de adequação 

do valor da causa, não merece guarida, uma vez que em eventual 

indenização favorável ao autor, o real valor só será apurado após a 

realização da perícia judicial. Assim, mostra-se cabível o valor que é 

atribuído à causa considerando estar dentro do limite estabelecido pelo 

seguro obrigatório e que não é possível estabelecer de início o valor da 

indenização, nesse sentido: “VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. VALOR PROVISÓRIO. Não sendo possível estabelecer 

desde logo o valor da indenização, não é ilegal a decisão de manter 

provisoriamente o valor atribuído na inicial, a ser retificado a final. Recurso 

não conhecido.” (STJ-4ª T., REsp 132.261, Min. Ruy Rosado, Julgado em 

19.8.97, Publicado em22.9.97). Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III 

– Da ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro 

Conforme se verifica na Lei. N° 6.194/74 art. 5º ‘’O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado’’, o 

que foi demonstrado com o Boletim de Ocorrência. Contudo, foi 

apresentada a carteira de identidade do requerente, que consta os 

documentos de RG e CPF. Ademais, a indenização por veículo não 

identificado, será paga nos mesmos valores condições e prazos como 

elenca o art. 7º da Lei 6194/74. IV - Da falta de interesse de agir Em sede 
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preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Tendo em vista que a resistência administrativa restou caracterizada em 

juízo, com a contestação de mérito. Por tais argumentos, afasto a 

preliminar ventilada. V – Irregularidade na representação processual Em 

sede de preliminar alegou a requerida irregularidade de representação 

processual tendo em vista que a procuração de ID 25785348 foi assinada 

a rogo e todos os documentos pessoais estão assinados por escrito. Pois 

bem, verifico que a parte autora já regularizou a representação, juntando 

em ID 31146853 nova procuração. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo à análise do mérito. VI – Mérito VI. 1 - Dos danos Morais 

Aduz a parte requerente que a requerida teria se negado expressamente 

a receber o requerimento administrativo relativo ao pedido de indenização 

do seguro DPVAT em razão de uma suposta invalidez permanente. 

Contudo, alega a requerida que não há nos autos nenhum documento 

capaz de demonstrar que o requerente ficou impossibilitado de formular 

administrativamente o seu pedido de indenização, bem como não existe 

prova de que houve a negativa ao próprio direito a receber eventual 

cobertura securitária, capaz de ensejar indenização por danos morais. 

Desta forma, para a caracterização do dano é imprescindível à existência 

dos pressupostos básicos estampados no artigo 186 do Código Civil, 

quais sejam, a) o impulso do requerido, consistente em ação ou omissão 

qualificável como ilícito, atuando com dolo (vontade de produzir o 

resultado) ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia); b) resultado 

lesivo; e c) o nexo causal entre ambos. Pois bem, o fato da requerida, 

excepcionalmente, negar o recebimento do pedido administrativo, não 

pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda pode ser confundida 

como negativa, seja em relação ao pedido administrativo, seja ainda no 

tocante a própria regulação administrativa, vez que o requerimento 

administrativo apenas não teve continuidade, devido ao fato de que a 

requerida não estar operacionalizando o recebimento dos pedidos 

administrativos, o que não leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter 

o seu seguimento. Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) Portanto, verifico que não há possibilidade de 

indenização por danos morais. VI. 2 – Requisitos à indenização DPVAT Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 25785345) e o laudo pericial (ID 28702667). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos PUNHOS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu punho esquerdo é de 75% (setenta 

e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte 

autora, para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data 

do sinistro (24/09/2019). Considerando a sucumbência recíproca das 

partes, condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, com 

fulcro no art. 86 do CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo em R$ 

700,00 (setecentos reais), em favor dos patronos das partes, na forma do 

artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo que cada parte irá pagar ao seu 

advogado o valor dos honorários respectivos. Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 13 de abril de 2020. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016798-49.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARIA ALICE ALVES DE AQUINO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por MARIA ALICE ALVES DE 

AQUINO em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente 

com o pagamento da condenação que consiste no valor de R$ 2.557,27 

(dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos), no 

Id. 29409718. A exequente concordou com o valor depositado, pugnou o 

levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 31174744). Dessa 

forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. 

Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor da exequente observando-se os dados 

bancários informados no Id. 31174744. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

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

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1046690-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. I. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSILENE ELENIR DE CAMPOS OAB - 013.889.781-64 (REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):
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VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1046690-03.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

R. I. D. C. REPRESENTANTE: ROSILENE ELENIR DE CAMPOS EXECUTADO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de 

Obrigação de Fazer em fase de cumprimento de sentença movida por R. I. 

D. C., representado por sua genitora ROSILENE ELENIR DE CAMPOS em 

face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Analisando os 

autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o 

pagamento da condenação que consiste no valor de R$ 9.375,23 (nove 

mil, trezentos e setenta e cinco reais e vinte e três centavos), no Id. 

30853435. O exequente concordou com o valor depositado, pugnou o 

levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 31144709). Dessa 

forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. 

Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor do exequente observando-se os dados 

bancários informados no Id. 31144709. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

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

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036625-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIRCEU GRANDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036625-46.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSE DIRCEU GRANDO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por JOSE DIRCEU GRANDO em face da 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Analisando os autos 

verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da 

condenação que consiste no valor de R$ 3.442,79 (três mil, quatrocentos 

e quarenta e doía reais e setenta e nove centavos), no Id. 30903724. O 

exequente concordou com o valor depositado, pugnou o levantamento dos 

valores e a extinção do feito (Id. 31136653). Dessa forma, a extinção do 

cumprimento de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do 

exequente observando-se os dados bancários informados no Id. 

31136653. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011565-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS RAQUEL COELHO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011565-71.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

THAIS RAQUEL COELHO RIBEIRO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cuida-se de Ação de Obrigação de 

Fazer em fase de cumprimento de sentença movida por THAIS RAQUEL 

COELHO RIBEIRO em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu 

voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste no valor 

de R$ 910,99 (novecentos e dez reais e noventa e nove centavos), no Id. 

30503462. A exequente concordou com o valor depositado, pugnou o 

levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 31154447). Dessa 

forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. 

Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor da exequente observando-se os dados 

bancários informados no Id. 31154447. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

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

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1004037-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AQUINO BATISTA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT12925-O (ADVOGADO(A))

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA MUDAR LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CYBELLE GUEDES CAMPOS OAB - SP246662-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004037-54.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE AQUINO BATISTA CORREA REU: CONSTRUTORA MUDAR LTDA. 

Trata-se de AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS c/c PEDIDO DE 

LIMINAR ajuizada por JOSE AQUINO BATISTA CORREA, em face de 

CONSTRUTORA MUDAR LTDA., ambos devidamente qualificados nos 

autos. Pugna o autor, em suma, pela exibição do contrato de compra e 

venda do imóvel (tipo apartamento – unidade 801) no empreendimento 

“Boa Esperança Residence” em Cuiabá/MT, firmado entre as partes, e 

ainda, os comprovantes de pagamento das prestações referentes ao 

referido Contrato de Compra e Venda. Afirma que pagou as parcelas, 

exceto a última, que deveria ser quitada na entrega das chaves; que 

propôs reclamação junto ao PROCON, o qual extraviou os documentos 

apresentados pelo autor. Requer a concessão de liminar e, ao final, pugna 

pela procedência dos pedidos iniciais para que a construtora requerida 

exiba o contrato entabulado entre as partes e os comprovantes de 

pagamento. A liminar foi concedida às fls. 18/19. Citada, a requerida 

apresentou contestação sob o ID 19947276, alegando, preliminar de 

ausência de interesse de agir da parte autora, ao passo que nunca houve 

pedido administrativo e a ré nunca se negou a fornecer documentos aos 

seus clientes. Afirma que como não houve resistência em exibir o 

contrato, não há que se falar em condenação ao pagamento da verba 

honorária. Ao final, requestou pelo acolhimento das preliminares e, no 

mérito, pela improcedência da ação, com a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. A parte autora concorda com os documentos 

apresentados e pugna pela procedência do pedido com a condenação da 

ré nos honorários advocatícios. É o relatório. Fundamento e Decido. O feito 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

CPC, porquanto a questão contém matéria exclusivamente de direito. Na 

contestação o requerido suscitou, preliminarmente, a falta de interesse de 

agir do autor, porque não houve requerimento administrativo, de maneira 

que não houve negativa em fornecer os documentos. Referida preliminar 

deve ser rejeitada, pois a necessidade de prévio pedido administrativo 

deve ser feita em ações cautelares de exibição de documentos bancários, 

como se depreende do REsp n.º 1.349.453-MS, situação distinta dos 

presentes autos. No caso, a pretensão da parte autora vem disposta no 

artigo 396 e seguintes do CPC, que trata da ação de exibição de 

documento ou coisa, portanto, há interesse de agir do autor, na medida em 

que não dispõe mais do contrato de compra e venda de imóvel entabulado 

entre as partes. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AÇÃO 

AUTÔNOMA. PRECEDENTES DO STJ. ENUNCIADOS DA II JORNADA DE 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos 
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termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, \"admite-se o 

ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base 

nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento 

comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC\" - REsp 1.774.987. 2. 

Igualmente, os enunciados n.º 119 e 129 da II Jornada de Direito 

Processual Civil admitem o ajuizamento da ação de exibição de 

documentos na forma autônoma. 3. No caso vertente, o Magistrado a quo 

entendeu pela inadmissibilidade da ação de exibição de documentos na 

forma autônoma, conclusão divergente da jurisprudência do STJ, devendo 

ser reformada. 4. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença 

e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

(TJ-TO - AC: 00168460720198270000, Relator: ANGELA MARIA RIBEIRO 

PRUDENTE)” (g.n.) Em relação ao mérito, verifica-se que a parte requerida 

exibiu os documentos da relação contratual mantida com o autor, os quais 

não foram impugnados, portanto, houve o reconhecimento jurídico do 

pedido inicial, o que conduz para a sua procedência. Por sua vez, 

verifica-se que o fato de o réu reconhecer a procedência do pedido e 

cumprir a prestação reconhecida, sem apresentar pretensão resistida, 

não afasta a condenação ao pagamento das despesas processuais e dos 

honorários de sucumbência, mas apenas importa na redução da verba 

honorária, conforme dispõe o artigo 90, §4º do CPC: Art. 90. Proferida 

sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em 

reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos 

pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. [...] § 4º Se o réu 

reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir 

integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos 

pela metade. O autor Daniel Amorim Assumpção Neves comentou acerca 

da questão: “Já o § 4º prevê que se o réu reconhecer a procedência do 

pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação 

reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. O dispositivo é 

uma forma de execução indireta, que busca incentivar a parte a cumprir 

sua obrigação mediante o oferecimento de uma melhora em sua situação”. 

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil 

Comentado Artigo por Artigo. Salvador: JusPodvium, 2017, p.85.) Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

RECONHECIMENTO DO PEDIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE 

DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. O reconhecimento jurídico do 

pedido pelo réu, com o simultâneo cumprimento da prestação reconhecida, 

não importa em afastamento da condenação ao pagamento dos ônus 

sucumbenciais, mas tão-somente na redução, pela metade, da verba 

honorária. Inteligência do art. 90, § 4º do Código de Processo Civil. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078006947, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa 

Franz, Julgado em 30/08/2018).(TJ-RS - AC: 70078006947 RS, Relator: 

Paulo Roberto Lessa Franz, Data de Julgamento: 30/08/2018, Décima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/09/2018)” 

Ante o exposto, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, e com 

fulcro no artigo 481, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e ante 

a apresentação dos documentos perquiridos, tenho por resolvido o mérito. 

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais); contudo, 

considerando a previsão legal do artigo 90, § 4º c/c o artigo 85, § 2º, 

ambos do CPC, condeno requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios no montante de 50% deste valor arbitrado ao procurador da 

autora. Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento, 

arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 13 de abril de 2020. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021463-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT13385-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVTOP - TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021463-16.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE REU: SERVTOP - TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME 

Trata-se de Ação Monitória movida por ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS 

DE CAMINHÕES DE PRIMAVERA DO LESTE - APROCAM contra SERVTOP 

TRANSPORTES ROD. LTDA - ME, ambas qualificadas na inicial. Alega que 

a requerida se associou a requerente em 23/05/2013, com a inclusão de 

veículos (cavalo mecânico/carreta) com suas respectivas cotas, 

conforme fichas de adesão anexas; que do período de participação na 

Associação, a empresa requerida pagou parcialmente o rateio de prejuízo 

de acidentes; que quando esteve na associação, a requerida deveria ter 

pago o valor total do rateio no montante de R$ 22.423,02, no entanto, 

pagou parcialmente no período a quantia de R$7.017,76, restando o saldo 

remanescente de R$15.405,26, bem como os valores dos boletos em 

aberto no valor de R$ 1.696,40, perfazendo o valor de R$ 17.101,66, 

desde 10/12/2013, quando houve o cancelamento do contrato entre as 

partes. Aduz que tentou diversas formas amigáveis de receber o referido 

débito, inclusive enviando Notificação Extrajudicial com Aviso de 

Recebimento, no entanto, até a oportunidade a Associação não obteve 

êxito no recebimento, razão pela qual pleiteia o direito da Associação 

judicialmente. Apresenta memorial de cálculo junto à inicial. No ID 4446304 

foi determinada a expedição do mandado monitório e deferida a justiça 

gratuita à autora. Após várias tentativas infrutíferas, foi deferida a citação 

por edital, contudo, a parte ré manteve-se inerte, razão pela qual foi 

nomeada a Defensoria Pública Estadual como curadora. A Defensoria 

Pública apresentou embargos monitórios por negativa geral sob o ID 

26301781, pugnando pela improcedência dos pedidos. A autora impugnou 

os embargos (ID 26431590). É o relatório. Fundamento e decido. O feito 

encontra-se devidamente instruído, não havendo necessidade de dilação 

probatória, razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito com 

fulcro no art. 355, I, do CPC. A ação monitória é o instrumento processual 

colocado à disposição do credor de quantia certa com crédito comprovado 

por documento escrito, sem eficácia de título executivo, para que possa 

requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento, consoante 

previsão do art. 700 do CPC. Na presente ação a parte requerente 

pretende receber seu crédito atualizado de R$ 21.618,36, representado 

pelo cadastro da requerida na Associação Autora, que possui o condão 

de dividir despesas dos veículos cadastrados de seus associados com 

eventuais prejuízos materiais na utilização dos mesmos, causados por 

acidentes, incêndio, furto qualificado ou roubo, conforme normas 

disciplinadas no Estatuto e Regimento Interno da Associação. No caso, a 

requerida era possuidora de 60 (sessenta) cotas da associação, e restou 

inadimplente no período que antecedeu o cancelamento da relação 

associativa entre as partes, qual seja a partir de 10/12/2013, conforme 

documentos que instruem a inicial. Diante disso, a prova escrita é 

suficiente para demonstrar o crédito da parte autora, na esteira da linha 

jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "Uma das 

características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo 

predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, 

inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros 

procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de 

formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a 

adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo 

este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por 

exigência legal." (REsp 1.025.377/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe de 04/08/2009). Dessa 

forma, devem ser rejeitados os embargos monitórios, constituindo-se de 

pleno direito o título executivo. No entanto, observa-se do demonstrativo 

de débito junto da inicial, que o valor original das cotas em atraso é de 

R$7.017,76, tendo a parte autora apresentado valor corrigido até 

outubro/2016, sem discriminar os índices utilizados. Assim, deve o valor 

original de R$7.017,76 ser acrescido de juros de mora e corrigidos pelo 

INPC a partir do vencimento em 10/12/2013. Ante o exposto: a) REJEITO 

OS EMBARGOS MONITÓRIOS, com fundamento no artigo 702, §8º, do 

Código de Processo Civil; b) JULGO PROCEDENTE a presente ação 

monitória, para condenar a parte requerida ao pagamento do valor 

originário de R$7.017,76, que deverá ser acrescido de juros de mora na 

forma simples de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo 

INPC/IBGE a contar da data do respectivo vencimento da mensalidade 

inadimplida (10/12/2013). c) Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, 

do CPC/2015. d) Com o trânsito em julgado da presente demanda, fica 
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constituído de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se na 

forma executiva (art. 702, §8º, do CPC). Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 14 de abril de 2020. VANDYMARA G. R. PAIVA 

ZANOLO Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1012803-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BARBOSA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012803-62.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de liquidação de sentença movida por João Barbosa Neto em desfavor de 

Ympactus Comercial Ltda. Recebo a presente liquidação de sentença pelo 

procedimento comum, nos exatos termos do artigo 509, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Intime-se a ré pessoalmente para apresentar 

contestação sobre o requerimento de liquidação de sentença, em 15 

(quinze) dias, conforme artigo 511 do Código de Processo Civil. Quanto ao 

pedido de exibição de documentos formulado, considerando que o 

exequente relata ter adquirido uma cota denominada “Family”, cadastrada 

em seu CPF, pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sob o login 

“ABPBJB”, cabível o deferimento do pedido. Posto isto, determino que a ré 

exiba os documentos solicitados pela parte autora na exordial, no prazo 

de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 524, §4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 14 de 

abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033962-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEONICE COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1033962-27.2019.8.11.0041 CERTIDÃO Certifico que 

as Portarias n. 247, 249 e 281 de 2020, do TJMT, suspenderam todas as 

audiências designadas entre os dias 17/03/2020 e 30/04/2020. Sendo 

assim, faço conclusão dos autos para deliberações. Cuiabá, 14 de abril de 

2020. ANA MARIA ROSA LOCATELLI Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028444-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AME COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT21874/O (ADVOGADO(A))

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT12035-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1028444-27.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que os embargos de declaração, juntados aos 

autos no ID 31069650/ 31056719, foram opostos tempestivamente. Assim 

sendo, nos termos do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos 

encaminhando intimação à parte autora , para apresentar suas 

contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 14 de abril de 2020. 

RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034621-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TUYANE DE SOUSA ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034621-07.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que os embargos de declaração, juntados aos 

autos no ID 31152559, foram opostos tempestivamente. Assim sendo, nos 

termos do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos 

encaminhando intimação à parte ré, para apresentar suas contrarrazões, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 14 de abril de 2020. RUBIA 

GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003317-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo a impulsionar o presente 

feito para proceder: (X) A intimação da parte autora para impugnar a 

contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze dias). CUIABÁ, 22 de 

maio de 2017 MONNYQUE LILIAN CARVALHO BORGES GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003317-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1003317-87.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que os embargos de declaração, juntados aos 

autos no ID 31148618, foram opostos tempestivamente. Assim sendo, nos 

termos do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos 

encaminhando intimação à parte autora, para apresentar suas 

contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 14 de abril de 2020. 

RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014049-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE CAMPOS DOURADO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 79 de 665



Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014049-93.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Sobre a 

petição e documento de ID 28920545, diga a autora em 15 (quinze) dias. 

Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061311-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LORENZI DE CASTRO OAB - SP129134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RECHIA GUAREZI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LUIZA HELENA REVELLES GUAREZI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1061311-05.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação renovatória proposta por SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. em 

face de JOSE RECHIA GUAREZI e outros. Diante da notória pandemia 

envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, 

inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a 

audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do Código de 

Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação. 

Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, 

determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo 

de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018673-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA MARIA APARECIDA ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1018673-54.2019.8.11.0041 Vistos. 

Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT ajuizada por 

GLORIA MARIA APARECIDA ROSA DA SILVA em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. A seguradora ré alega que 

realizou diligências junto ao Hospital Municipal de Cuiabá – MT, 

oportunidade em que foi rechaçada a veracidade/autenticidade da ficha de 

atendimento apresentada nestes autos. Diante da gravidade das 

alegações, oficie-se ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT solicitando 

o prontuário médico da parte autora (GLORIA MARIA APARECIDA ROSA 

DA SILVA, CPF: 026.623.861-00, RG: 1736643-7 SSP/MT) referente ao 

sinistro ocorrido em 04/11/2017. Solicite ainda ao Pronto Socorro que 

informe, no prazo de 15 (quinze) dias, por quanto tempo mantem 

armazenadas as informações dos pacientes. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010756-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (EXEQUENTE)

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (EXEQUENTE)

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 (EXEQUENTE)

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHIQUETOSA COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA 

(EXECUTADO)

ALUISIO TENORIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010756-47.2020.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens, lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010596-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010596-22.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação regressiva de ressarcimento proposta por ITAU SEGUROS DE 

AUTO E RESIDENCIA S.A. em face de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável do 
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processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060750-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIO DALL AGNOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Mike Artur Ribeiro Vianna Quinto OAB - MT0013150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1060750-78.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 14 de abril de 2020. ANA MARIA ROSA LOCATELLI 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021413-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS JORDE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1021413-82.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a petição de pagamento da 

condenação ID 31076656, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 14 de abril 

de 2020. ANA MARIA ROSA LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014486-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO BIAGGIO NORBIATTO OAB - MT21144/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA MOURA OAB - MT13132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J M DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1014486-37.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 14 

de abril de 2020. ANA MARIA ROSA LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1031198-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUITERIA DE FATIMA ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO PERES BANDEIRA OAB - MT17523-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON ALVES ANDRADE (REU)

JOSILAINE QUELI OLIVEIRA PIRES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1031198-39.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

juntada aos autos no ID 29660543, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

14 de abril de 2020. ANA MARIA ROSA LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016283-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA GREGORIA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016283-77.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico a possibilidade da 

prestação jurisdicional. De início, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola 

o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo 

de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016321-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE FARIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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CUIABÁ Processo n° 1016321-89.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte 

autora requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

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

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

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

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

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

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

indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura 

Ribeiro, DJe 04.02.2015). No mesmo prazo, deverá a parte autora informar 

sua qualificação completa, conforme dispõe o inciso II do art. 319 do CPC, 

em especial, seu domicílio e residência. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016334-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016334-88.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte autora para, em 15 (quinze) dias, esclarecer os fatos e informar a 

data correta do acidente, eis que a data informada na exordial refere-se a 

data futura. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016356-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBUQUERQUE SERVICOS E MANUTENCAO EM MAQUINAS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236-O (ADVOGADO(A))

HERIS FILLIPE OLIVEIRA OAB - MT25112/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016356-49.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte 

autora requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

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

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

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

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

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

três últimas declarações de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). No mesmo prazo, considerando que a procuração juntada ao 

ID 31156578 não se encontra devidamente assinada, deverá a parte 

providenciar a juntada de procuração válida. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041615-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VAZ DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1041615-80.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

das partes para: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cuiabá, 14 de abril de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030918-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER TOCANTINS MATOS (REQUERENTE)

ANNE KAROLINE DORILEO DE OLIVEIRA TOCANTINS MATOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE DORILEO DE OLIVEIRA TOCANTINS MATOS OAB - 

MT15153-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1030918-97.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

das partes para: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cuiabá, 14 de abril de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018578-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER OAB - MT19801-O 

(ADVOGADO(A))

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT10070-O 

(ADVOGADO(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1018578-92.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 14 de abril de 2020. ANA MARIA ROSA LOCATELLI 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040249-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 82 de 665



D. A. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA OAB - MT16800/O (ADVOGADO(A))

MARCIA ALVES DA SILVA AIRES OAB - 993.407.551-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA OAB - MT28329-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1040249-06.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

das partes para: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cuiabá, 14 de abril de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059558-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERCANTE IMOBILIARIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA OAB - MT3979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (REU)

JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1059558-13.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento ao despacho de ID 

30087632, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a 

parte parte autora para efetuar o recolhimento das custas judiciais 

conforme orientação contida no ID 30577793, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cuiabá, 14 de abril de 2020. ANA MARIA ROSA LOCATELLI 

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1019559 Nr: 31632-16.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA DE MIRANDA SILVA, THEO MOUSSALEM 

BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELTA AIRLINES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:OAB/MT 2.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CHRISTINA SCHRAPP 

- OAB:139.242, RICARDO BERNARDI - OAB:119.576

 Processo nº 31632-16.2015.811.0041 – Código 1019559

SENTENÇA

Os autos retornaram do TJMT e, intimada as partes para manifestação, a 

ré Delta Air Lines INC. informou a composição de acordo extrajudicial, 

apresentando-o nos autos para homologação judicial e extinção do feito 

com fundamento no art. 924, inciso III, do CPC (p. 647/648).

Às p. 650/653 a autora confirmou a transação, requerendo sua 

homologação e extinção do feito pelo pagamento.

Posto isto e, tratando-se de direito disponível, homologo o acordo firmado 

e apresentado às p. 652/653 para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

desta decisão e julgo extinto o processo, nos termos do artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Após o trânsito em julgado, arquive-se definitivamente.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de abril de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1033198 Nr: 38207-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCAVASUL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA GRECCO TEIXEIRA - 

OAB:12594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11.449/MT

 Assim, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, IV c/c 925 do CPC.Promova-se o imediato levantamento das 

restrições inseridas sobre os veículos da executada, via RENAJUD. Após, 

arquive-se o presente feito com as cautelas de praxe.P. I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 13 de abril de 2020.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1310686 Nr: 11011-90.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR MANQUERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA 

TRATORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ BONIFACIO RAGNINI - 

OAB:1.119/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Numeração Única: 11011-90.2018.811.0041 – Código 1310686

DESPACHO

Diante do trânsito em julgado, arquive-se definitivamente.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 742247 Nr: 39127-53.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS BERNARDO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERKLEY INTERNATIONAL BRASIL SEGUROS 

S/A, OSMAR BIAVA, JOSÉ MARCOS FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/MT, PAULO ROBERTO VIGNA - OAB:173477/SP, VICTOR 

LEAO DE CAMPOS - OAB:17915/B-MT

 Numeração Única: 39127-53.2011.811.0041 – Código 742247

DESPACHO

Trata-se cumprimento de sentença requerida por Elias Bernardo Souza em 

desfavor de Berkley Internacional Brasil Seguros S/A, assim, 

promovam-se as devidas retificações na capa dos autos e sistema Apolo 

conforme já determinado à p. 214.

Extrai-se dos autos que a ação regressiva movida por Berkley 

Internacional Brasil Seguros S/A em desfavor de Osmar Biava e José 
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Marcos Ferreira Lima foi extinta sem resolução de mérito, em virtude da 

desídia em dar providenciar o regular prosseguimento do feito (p. 198).

Diante disso, não merece acolhimento as teses expostas na petição de p. 

215/230, as quais pretendem a reanálise da questão relacionada à 

extinção da ação regressiva sem resolução do mérito.

Quanto ao alegado excesso de execução, encaminhe-se os autos ao 

contador judicial para apuração do quantum debeatur.

Com a apresentação dos cálculos, intimem-se as partes para se 

manifestarem.

Após, concluso para decisão.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1019559 Nr: 31632-16.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA DE MIRANDA SILVA, THEO MOUSSALEM 

BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELTA AIRLINES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:OAB/MT 2.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CHRISTINA SCHRAPP 

- OAB:139.242, RICARDO BERNARDI - OAB:119.576

 Processo nº 31632-16.2015.811.0041 – Código 1019559

SENTENÇA

Os autos retornaram do TJMT e, intimada as partes para manifestação, a 

ré Delta Air Lines INC. informou a composição de acordo extrajudicial, 

apresentando-o nos autos para homologação judicial e extinção do feito 

com fundamento no art. 924, inciso III, do CPC (p. 647/648).

Às p. 650/653 a autora confirmou a transação, requerendo sua 

homologação e extinção do feito pelo pagamento.

Posto isto e, tratando-se de direito disponível, homologo o acordo firmado 

e apresentado às p. 652/653 para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

desta decisão e julgo extinto o processo, nos termos do artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Após o trânsito em julgado, arquive-se definitivamente.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009666-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE VIDA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CAMERINO DE AZEVEDO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO OAB - MT9359-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1009666-38.2019.8.11.0041 Vistos e etc. O 

embargado opôs recurso de embargos de declaração da sentença de 

improcedência e, logo após, pediu o arquivamento do feito. Posto isto, julgo 

prejudicado os embargos de declaração pela manifesta ausência de 

interesse do autor/embargante e determino o arquivamento do feito, tão 

logo transitado em julgado a sentença Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010682-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MAGNO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DIANI LIMA SILVA OAB - MT23041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO JOSE DOS REIS SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010682-90.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Há nos 

autos pedido de justiça gratuita. O artigo 98 do Código de Processo Civil 

dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.” O Código de Processo Civil continua em seu art. 

99, §3°: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal 

presunção é juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, 

podendo, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando, assim, o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido, 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 
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mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso, o autor é servidor 

público e possui renda acima de R$ 6.000,00, conforme demonstra o 

documento de declaração de Imposto de Renda colacionado nos autos, 

renda esta incompatível com aqueles que fazem jus aos benefícios da 

justiça gratuita. Ademais, o autor não colacionou nenhum documento que 

comprove que o valor por ele percebido é insuficiente para custear o 

presente feito. Posto isto, considerando que o autor não colacionou aos 

autos prova convincente de sua hipossuficiência, INDEFIRO O PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA e determino a sua intimação para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, promova o recolhimento das custas processuais 

iniciais. No mesmo prazo, deverá regularizar o polo passivo da demanda, 

nos termos do artigo 75, VII do CPC/2015. Decorrido o prazo de 15 dias, e 

não tendo o autor adimplido com a integralidade das custas e taxas 

judiciais, certifique-se e façam os autos conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032511-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE STRINGUETA OAB - 067.351.358-06 

(REPRESENTANTE)

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1032511-35.2017.8.11.0041 Vistos Trata-se de ação 

de indenização por danos morais proposta por Pedro Henrique Rodrigues 

Stringueta, representado por seu genitor Flávio Henrique Stringueta, 

contra TAM Linhas Aéreas S/A, ambos qualificados na inicial. A inicial veio 

instruída com diversos documentos. Intimado para comprovar a alegada 

hipossuficiência financeira, a parte autora não atendeu ao chamado 

judicial. (ID. 12128964) Assim, indefiro os benefícios da justiça gratuita, 

devendo o autor, em 15 dias, comprovar o recolhimento das custas e 

despesas processuais, sob pena de extinção. Intime-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003425-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RENATO PINHEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO OAB - MT0006409A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003425-82.2018.8.11.0041 Vistos e etc. De fato a 

decisão de ID 11801864 concedeu os efeitos da tutela de urgência para 

determinar a exclusão da restrição existente em nome do autor perante o 

SPC/SERASA relativa à dívida discutida nos autos, sendo a medida 

cumprida, motivo pelo qual não há que se falar em aplicação de multa por 

descumprimento. No entanto, considerando os motivos já explanados na 

decisão que deferiu a tutela (ID 11801864), determino que seja expedido 

ofício ao 4º Serviço Notarial de Cuiabá - MT para que dê baixa no protesto 

realizado pela ré em decorrência do débito aqui discutido, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 14 de 

abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016222-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGILIO FRANCISCO DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT214450-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016222-22.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por 

VIRGILIO FRANCISCO DE BARROS em face de BANCO DO BRASIL SA, 

endereçada à uma das Varas Especializadas de Direito Bancário da 

Comarca de Cuiabá/MT, contudo, foi distribuída equivocadamente para 

esta Unidade Judiciária. Sem mais delongas, declino da competência a uma 

das Varas Bancárias desta Comarca para a análise e julgamento desta 

ação de indenização. Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se com urgência. 

Cuiabá-MT, 14 de abril de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016411-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON RODRIGUES LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016411-97.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas – 

indenização por danos morais e materiais c/c art. 940 do código civil e art. 

42, CDC – com pedido de antecipação de tutela - Liminar proposta por 

Cleverson Rodrigues Lopes da Silva em desfavor de Golden Imobiliários 

Ltda. e Kasual Incorporadora e Construtora Ltda., aduzindo, em síntese, 

que firmou contrato com as rés para aquisição de imóvel, denominado Park 

Residencial, em 19/12/2017, no valor total de R$ 120.000,00, tendo 

efetuado o pagamento da entrada no valor de R$ 6.000,00. Contudo, após 

a quitação do valor de entrada, entrou em contato com as rés para 

acordar a forma de parcelamento do contrato, como combinado, porém, 

não obteve retorno, motivo pelo qual, em 10/12/2018 formalizou pedido de 

rescisão contratual, tendo as rés permanecido inertes. Alega que efetuou 

reclamação perante o PROCON , em 22/03/2019, tendo a ré Golden se 

disposto a efetuar a devolução da quantia paga pelo autor, porém, sem 

correção e juros, o que não foi aceito. Aduz que em abril de 2019 foi 

informado pelas rés em sua defesa junto ao PROCON que houve a 

suspensão de financiamentos pela CEF e que em 25/06/2019 não havia 

mais procedimento perante o PROCON. A par disso, postula a concessão 

de tutela antecipada, a fim de que seja declarado rescindido o contrato 

firmado entre as partes e que a ré seja compelida a não efetuar qualquer 

cobrança judicial ou extrajudicial em decorrência do contrato, bem como 

que a ré se abstenha de inserir o seu nome junto aos órgãos de proteção 

ao crédito. A ação foi distribuída ao juiz plantonista, tendo este 

determinado a sua redistribuição, conforme despacho de ID 31165156. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Concedo ao autor os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. A tutela almejada pelo autor é 

regulada pelo art. 294 do CPC/15, que estabelece: “Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo 

único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão 

almejada, de acordo com a sistemática processual, diz respeito à 

concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação 

pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 
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parágrafos do CPC, quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo 

muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é 

necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o 

ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido 

ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler 

as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória requerida na espécie, uma vez que os 

autor demonstrou através dos documentos que instruem a inicial que o 

desinteresse no prosseguimento do contrato se deu em razão da 

ausência das rés em passar ao consumidor as informações necessárias 

ao cumprimento contratual. Assim, diante a inadimplência do réu em 

cumprir a sua parte da avença, possível a suspensão das cobranças 

efetuadas em decorrência do contrato. O perigo de dano é evidente, haja 

vista que a ausência de pagamento das parcelas vincendas poderá gerar 

a inclusão do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, o 

que o impedirá de realizar negócios a prazo, efetuar compras a crédito e 

tomar empréstimos bancários, diminuindo o seu poder de compra. De outro 

lado, não se afigura possível, em uma análise de cognição sumária, 

declarar rescindido o contrato, na medida em que a tutela pretendida é de 

caráter satisfativo e, portanto, prescinde de instrução. Com estas 

considerações e fundamentos, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela 

de urgência e DETERMINO a ré: a) suspenda o envio dos boletos e/ou 

cobranças judiciais ou extrajudiciais referente as parcelas vencidas e 

vincendas do contrato e, b) se abstenha de inserir o nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito e/ou congêneres e, caso já tenha incluído, 

proceda a exclusão, relativo ao contrato, objeto desta lide. Em que pese a 

vedação do artigo 5º da Portaria-Conjunta N. 249, de 18 de Março de 

2020, esta medida é urgente e deve ser cumprida por oficial plantonista. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID 19 – Novo Coronavirus – 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário (Portaria Conjunta nº 249/2020), deixo de designar a 

audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do CPC. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar data para a audiência de conciliação. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da (o) ré (u) para oferecimento de defesa, no prazo de quinze dias, com 

termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da 

peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1016496-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Invasores (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Trata-se de ação de reintegração de posse em que a autora 

pretende a proteção possessória de bem imóvel. Assim, existindo conflito 

possessório de bem imóvel, a competência para processar e julgar o feito 

é da 2ª Vara Cível desta comarca. Posto isto, declaro a incompetência 

deste juízo e, com fundamento no artigo 64, § 3º, do CPC, encaminhem-se 

os autos para ser redistribuído à 2ª Vara Cível desta Comarca. Intime-se. 

Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 14 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1038682-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EURIENE MOURA DO BOMDESPACHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038682-08.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de exibição de documentos proposta por Euriene Moura do 

Bondespacho contra Ympactus Comercial Ltda. – TELEXFREE, em que a 

autora foi intimada para regularizar sua inicial, devendo apresentar as 

informações indicadas no despacho de ID 11279940. Contudo, 

devidamente intimada, a autora não cumpriu com a determinação de forma 

integral, deixando de informar o tipo de ADCentral adquirido, bem como a 

quantidade e valor pago por cada um dos produtos. Assim, INDEFIRO a 

petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, razão pela qual 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Isento de custas. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 14 de abril de 2020 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016172-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc Trata-se de embargos de declaração opostos pela Energisa 

contra a sentença de procedência, visando a reforma do termo inicial dos 

juros. Intimada, a embargante pediu a rejeição dos embargos. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o art.1.022 e 

ss do Código de Processo Civil, os embargos de declaração deverão ser 

opostos em 05 (cinco) dias, contendo a indicação dos pontos obscuros, 

contraditórios ou omissos. Vejamos: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 
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questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1o. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo.” A parte embargante não apontou nenhum erro material, 

omissão, contradição e obscuridade que autoriza a reforma da decisão 

pela via dos embargos de declaração. Na verdade, pretende a parte a 

reconsideração da decisão e, após atenta leitura da decisão objurgada 

não verifico a necessidade de nenhuma correção. Com estas 

considerações, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Cuiabá 14 

de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017303-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc Trata-se de embargos de declaração opostos pela Energisa 

contra a sentença de procedência, visando a reforma da sentença, ao 

argumento de inexistência de nexo de causalidade. Intimada, a embargante 

pediu a rejeição dos embargos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. Conforme preceitua o art.1.022 e ss do Código de Processo Civil, 

os embargos de declaração deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, 

contendo a indicação dos pontos obscuros, contraditórios ou omissos. 

Vejamos: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1o. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo.” A parte embargante não apontou nenhum erro material, 

omissão, contradição e obscuridade que autoriza a reforma da decisão 

pela via dos embargos de declaração. Na verdade, pretende a parte a 

reconsideração da decisão e, após atenta leitura da decisão objurgada 

não verifico a necessidade de nenhuma correção. Com estas 

considerações, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Cuiabá 14 

de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1010478-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA VIDIGAL FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA VIDIGAL FERREIRA CAZERTA OAB - SP303784 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (REU)

FERNANDA BAZANTE DE ANDRADE E SILVA (REU)

CARLOS BALTAR BUARQUE DE GUSMAO FILHO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc Trata-se de embargos de declaração opostos visando a 

reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência É o relatório. Decido. 

Conforme preceitua o art.1.022 e ss do Código de Processo Civil, os 

embargos de declaração deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, 

contendo a indicação dos pontos obscuros, contraditórios ou omissos. 

Vejamos: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1o. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo.” A parte embargante não apontou nenhum erro material, 

omissão, contradição e obscuridade que autoriza a reforma da decisão 

pela via dos embargos de declaração. Na verdade, pretende a parte a 

reconsideração da decisão e, após atenta leitura da decisão objurgada 

não verifico a necessidade de nenhuma correção. Com estas 

considerações, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Cuiabá 14 

de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041778-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMYLLA CAMPOS DA SILVA OAB - 017.996.681-26 (REPRESENTANTE)

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1041778-60.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de indenização por danos morais movida por M. D. C. em 

desfavor de TAM LINHAS AÉREAS S/A, já qualificados nos autos. O feito 

teve regular tramitação. As partes se compuseram durante a realização 

da audiência de conciliação (ID 28815909). A ré apresentou nos autos o 

comprovante de depósito, nos termos acordados (ID 29190838). Parecer 

ministerial opinando pela homologação do acordo. Os autos vieram 

conclusos É o relatório. Decido. As partes estão devidamente 

representadas e seus advogados têm poderes para transigir. Tratando-se 

de direito disponível e estando as partes devidamente representadas, 

homologo o acordo para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão, nos 

termos do art. 487, III, b do CPC. Isento de custas remanescentes (art. 90, 

§ 3º do CPC). Honorários na forma pactuada. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1002655-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (AUTOR(A))

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING (AUTOR(A))

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

BR MALLS PARTICIPACOES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

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

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA LOANDA LTDA - ME (REU)

SILMARA ROSEMAIRY RIBEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANICE RAQUEL DE LIMA OAB - MT25891/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Vistos etc Realmente a sentença homologatória possui erro 

material e contradição, ao apontar o dispositivo do art. 924, II do CPC. 

Conforme preceitua o art.1.022 e ss do Código de Processo Civil, os 

embargos de declaração deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, 

contendo a indicação dos pontos obscuros, contraditórios ou omissos. 
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Vejamos: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1o. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo.” Com estas considerações, dou provimento aos embargos de 

declaração e HOMOLOGO O ACORDO PARA QUE SURTA SEUS 

JURÍDICOS E LEGAIS EFEITOS, cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante desta decisão, nos termos do artigo 487, III "b",do 

Código de Processo Civil. Deixo de determinar a suspensão, eis que em 

havendo descumprimento do acordo, a parte poderá realizar o 

cumprimento de sentença nos próprios autos, bastando requerimento 

específico. Intimem-se. Cuiabá 14 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018160-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VITÓRIA FREITAS NOBRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT15373-O 

(ADVOGADO(A))

ALAN KARDEC NOBRE DE ASSIS OAB - 006.881.761-43 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GELTUR EIRELI - ME (REU)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CAMPOS VARNIERI OAB - RS0066013A (ADVOGADO(A))

JESSICA SOLIGUETTI VICENTE OAB - SP368625 (ADVOGADO(A))

ANDREZA FERNANDES SILVA OAB - SP193684 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE AUGUSTO DIAS RAMOS HUFFELL VIOLA OAB - 

SP0294445A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018160-23.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de indenização por danos morais movida por ANA VITÓRIA 

FREITAS NOBRE em desfavor de CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA 

DE VIAGENS S.A., GELTUR EIRELI - ME e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO 

LTDA - EPP, já qualificados nos autos. O feito teve regular tramitação. As 

partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação (ID 15967440). Parecer ministerial opinando pela 

homologação do acordo. Os autos vieram conclusos É o relatório. Decido. 

As partes estão devidamente representadas e seus advogados têm 

poderes para transigir. Tratando-se de direito disponível e estando as 

partes devidamente representadas, homologo o acordo para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, b do CPC. 

Isento de custas (art. 90, § 3º do CPC). Honorários na forma pactuada. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010134-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLA DE CAMPOS PINTO (EXECUTADO)

DIEGO FERNANDO LEMOS MELLO DE MENEZES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010134-02.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de execução de título extrajudicial movida por CVL IMOVEIS LTDA - EPP 

em desfavor de DIEGO FERNANDO LEMOS MELLO DE MENEZES e 

DANIELLA DE CAMPOS PINTO, já qualificados nos autos. O feito teve 

regular tramitação. A exequente a executada DANIELLA DE CAMPOS 

PINTO se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação (ID 29904029). Os autos vieram conclusos É o relatório. 

Decido. Apesar de a parte executada não estar representada por um 

advogado nos autos, não verifico no acordo entabulado nenhum vício que 

impeça a homologação. Em atenção ao princípio da cooperação constante 

no artigo 6º do CPC/15, a homologação do acordo é à medida que se 

impõe, independentemente da existência de procuração do patrono nos 

autos. Isso porque, o artigo 104 do CC, dispõe ser necessário para a 

validação do negócio jurídico “agente capaz, objeto lícito, possível, 

determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei”, nada 

mencionando acerca da imprescindibilidade da representação do 

causídico. Nos termos da recente jurisprudência: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ACORDO. 

HOMOLOGAÇÃO. PARTE SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS. Nos 

termos do artigo 104 do Código Civil, a homologação de acordo, que versa 

sobre direito patrimonial disponível, firmado entre agentes capazes, não 

depende da representação das partes por advogado, impondo-se ao Juízo 

de origem proceder ao exame do pedido de homologação. Precedentes 

desta Corte. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Agravo de 

Instrumento Nº 70074890385, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 

28/09/2017- grifei) APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE CONDOMÍNIO - 

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO - 

PRESCINDIBILIDADE DA PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADO. O acordo 

extrajudicial envolvendo apenas direitos patrimoniais, celebrado entre 

pessoas capazes, uma vez que atenda a todos os requisitos de validade 

e não esteja inquinado de vício de vontade, enquadra-se na esfera de 

disponibilidade das partes, prescindindo da presença de advogado para 

que seja considerado eficaz e válido, não existindo óbice legal à sua 

homologação judicial. (TJ-MG - AC: 10024112761143001 MG, Relator: João 

Cancio, Data de Julgamento: 28/05/2013, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2013 - grifei) Tratando-se de direito 

disponível e estando as partes devidamente representadas, homologo o 

acordo para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão, nos termos do 

art. 487, III, b do CPC. Custas e honorários na forma pactuada. Com a 

homologação do acordo, este poderá ser executado como título judicial em 

caso de descumprimento. Assim, desnecessária sua suspensão. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037392-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA CRISTINA DA SILVA DE LACERDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES OAB - MT17632-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1037392-84.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de execução de título extrajudicial movida pelor HOSPITAL SÃO JUDAS 

TADEU LTDA em desfavor de PAMELA CRISTINA DA SILVA DE LACERDA, 

já qualificados nos autos. O feito teve regular tramitação. As partes se 

compuseram e apresentaram os termos do acordo para homologação (ID 

30151847). Os autos vieram conclusos É o relatório. Decido. As partes 

estão devidamente representadas e seus advogados têm poderes para 

transigir. Tratando-se de direito disponível e estando as partes 

devidamente representadas, homologo o acordo para que surta seus 
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jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, b do CPC. 

Custas e honorários na forma pactuada. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017390-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY MARCAL MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017390-93.2019.8.11.0041 SENTENÇA SIDNEY 

MARCAL MENDES propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 12 de março de 2019, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame pericial na 

Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação requerendo, 

preliminarmente, a inclusão da seguradora Líder no polo passivo da 

demanda e arguindo a preliminar de falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência 

de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, 

quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização 

da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do 

seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os 

juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT c/c 

indenização por danos morais ajuizada por SIDNEY MARCAL MENDES em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Indefiro o 

pedido de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda ao 

argumento de ilegitimidade processual, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 93075/2013). A seguradora ré 

alegou a preliminar de falta de interesse de agir ante a ausência do prévio 

requerimento administrativo. Contudo, a parte autora trouxe aos autos 

diversos documentos que comprovam que a ré, por inúmeras vezes, 

impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos administrativos dos 

segurados, de sorte que resta configurado o interesse de agir da parte 

autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar suscitada. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. Em que pese 

a discordância do autor quanto aos termos do laudo pericial, o mesmo fez 

alegações genéricas, não tendo apresentado qualquer elemento capaz de 

infirmar o referido laudo. A perícia, realizada por médico perito da Central 

de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, 

concluiu que a parte autora possui lesão no joelho direito computada em 

25% (ID 25371664). Neste caso, para a perda de mobilidade do joelho o 

percentual é de 25%. Dessa forma, 25% de 25% corresponde a 6,25%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das 

lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

6,25% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, 

deverá incidir a partir do momento em que o pagamento do benefício 

passou a ser devido, aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. A parte autora pugna, também, pela 

condenação da ré a indenização por dano moral sustentando ter sofrido 

prejuízos. É certo que o dano moral em alguns casos pode ser presumido. 

Neste, é evidente que não. Para a condenação de alguém ao pagamento 

de dano moral são necessários os pressupostos da responsabilidade civil: 

o dano – especialmente, a ocorrência a ofensa de algum direito de 

personalidade do sujeito, eis que inerente à pessoa humana, 

intransmissíveis irrenunciáveis -, a culpa do agente e o nexo de 

causalidade. É indispensável para a caraterização do dano moral que o 

ato apontado como ofensivo seja suficiente a causar prejuízo. No caso em 

tela, tenho que não restaram caracterizados os danos morais, já que a 

parte autora não comprovou que teve abalo em algum dos atributos da sua 

personalidade em função do ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. 

TJMT no ju lgamento  do  recu rso  de  ape lação  n . 

1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o pedido de indenização 

por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de 

mérito os pedidos da ação proposta por SIDNEY MARCAL MENDES em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar 

a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório 

DPVAT o montante de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento 

danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das 

custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que 

fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito
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(ADVOGADO(A))
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SEGURADORA LÍDER (REU)
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LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))
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ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038701-14.2017.8.11.0041 SENTENÇA ALBERTO 

DIAS FERREIRA DA COSTA FILHO propôs ação de cobrança de benefício 

do seguro obrigatório DPVAT em face de SEGURADORA LÍDER, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro 
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obrigatório por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de 

acidente automobilístico em 13 de julho de 2017, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. O autor foi submetido a exame pericial 

na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação requerendo, 

preliminarmente, a retificação do polo passivo da demanda e arguindo as 

preliminares de falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo, pendência documental e comprovante de residência em 

nome de terceiro. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à 

contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por ALBERTO DIAS 

FERREIRA DA COSTA FILHO em face de SEGURADORA LÍDER. 

Retifique-se a autuação fazendo constar no polo passivo da demanda a 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. 

Preliminares A preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de 

que o autor não realizou o requerimento de indenização do seguro 

obrigatório via administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a 

parte juntou aos autos cópia do requerimento administrativo. Rejeito a 

preliminar de ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo por ausência de 

comprovante de residência do autor para fixação do foro, eis que, 

conforme previsto no art. 46 c/c 53, III, “a” do CPC, este tem a 

discricionariedade de escolher o foro para a propositura da ação, seja em 

seu domicilio, ou no domicilio do réu. Superadas as preliminares arguidas e 

sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação 

médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é 

prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito 

A ré sustenta ser indevida a indenização securitária ao argumento de que 

a vítima, proprietária do veículo causador do acidente, não pagou o prêmio 

do seguro obrigatório, surgindo a confusão entre credor-devedor. 

Todavia, já está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça que: “A 

falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório não é motivo para a 

recusa do pagamento da indenização. Lei 8.441, de 13.7.92” (Súmula 

257). De igual modo, não verifico a possibilidade, nesta fase, de 

compensação, eis que de acordo com o art. 369, Código Civil: “Art. 369. A 

compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas 

fungíveis.” Dessa forma, indefiro o pedido compensação/confusão 

formulado pela defesa. A lei de regência da matéria tratada nos autos será 

aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no cotovelo esquerdo computada em 25% (ID 25430152). Neste 

caso, para a perda de mobilidade do cotovelo o percentual é de 25%. 

Dessa forma, 25% de 25% corresponde a 6,25%, devendo o pagamento 

da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 6,25% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), incidindo sobre esse 

valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da 

cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por ALBERTO DIAS FERREIRA DA COSTA FILHO em face de 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, para 

condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro 

obrigatório DPVAT o montante de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três 

reais e setenta e cinco centavos), devidamente corrigido com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do 

evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023871-09.2018.8.11.0041 SENTENÇA AIRTON DE 

SOUSA BOMFIM propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 13 de maio de 2018, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora foi submetida 

a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação 

arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de 

adequação do valor da causa e falta de interesse de agir pela ausência de 

requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da 

suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por AIRTON 

DE SOUSA BOMFIM em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Preliminares A preliminar de falta de interesse de agir sob 

o argumento de que o autor não realizou o requerimento de indenização do 

seguro obrigatório via administrativa não merece prosperar, tendo em vista 

que a parte juntou aos autos cópia do requerimento administrativo. 

Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas 

as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras 

são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro 

obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, eis que em 

ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente estimativa. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 
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outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão na mão esquerda computada em 25% (ID 25434280). Neste caso, 

para lesão em uma das mãos o percentual é de 70%. Dessa forma, 25% 

de 70% corresponde a 17,50%, devendo o pagamento da indenização 

respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o 

acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve 

ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, 

acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as 

hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste 

modo, a indenização deve corresponder a 17,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por AIRTON DE SOUSA BOMFIM em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018616-36.2019.8.11.0041 SENTENÇA JOEL 

MESQUITA DA SILVA propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 13 de janeiro de 2019, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora foi submetida 

a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação 

arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir 

pela ausência de requerimento administrativo, ausência de comprovante 

de residência em nome do autor e impugnação a justiça gratuita. No mérito, 

defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a 

lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. A parte autora apresentou impugnação à contestação. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT ajuizada por JOEL MESQUITA DA SILVA em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares A preliminar 

de falta de interesse de agir sob o argumento de que a parte autora não 

realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou 

aos autos cópia do requerimento administrativo. Igualmente, rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Outrossim, rejeito a preliminar de ausência de comprovante de residência 

em nome da parte autora, eis que o documento é dispensável ao 

julgamento da lide. Quanto a impugnação ao benefício da assistência 

judiciária gratuita deferido à parte autora, razão não assiste a impugnante, 

eis que a parte apresentou documentos que comprovaram a sua 

hipossuficiência. Ademais, a impugnante, por sua vez, apesar das 

alegações, não trouxe quaisquer elementos de convicção a este Juízo a 

fim de desconstituir a hipossuficiência da impugnada. Superadas as 

preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. A certidão de 

ocorrência apresentada pela parte autora é suficiente para comprovar a 

ocorrência do sinistro, uma vez que fora lavrado pela equipe que se 

locomoveu ao local do fato, havendo, inclusive, descrição das 

circunstâncias da vítima. Portanto, não há indícios da inocorrência do 

acidente registrado, pelo contrário. Superada a necessidade de 

comprovação da ocorrência do fato, resta a demonstração do dano dele 

decorrente. À medida que o laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato 

narrado como causa exclusiva da lesão identificada, não há que se falar 

em ausência de nexo causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se 

basear no grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo 

expert da invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do 

valor indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no ombro esquerdo computada em 25% e 

no joelho esquerdo computada em 10% (ID 25459618). Neste caso, para a 

perda de mobilidade do ombro e do joelho o percentual é de 25%. Dessa 

forma, 35% (25% ombro esquerdo + 10% joelho esquerdo) de 25% 

corresponde a 8,75%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 8,75% do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 1.181,25 (um mil cento e oitenta e um 
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reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por JOEL MESQUITA DA 

SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para 

condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro 

obrigatório DPVAT o montante de R$ 1.181,25 (um mil cento e oitenta e um 

reais e vinte e cinco centavos), devidamente corrigido com juros de mora 

de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento 

danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das 

custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que 

fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024655-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE SACHI SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1024655-83.2018.8.11.0041 SENTENÇA JOICE 

SACHI SANTANA propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 02 de maio de 2018, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora foi submetida 

a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação 

arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de 

adequação do valor da causa e falta de interesse de agir pela ausência de 

requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da 

suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por JOICE 

SACHI SANTANA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA. Preliminares A preliminar de falta de interesse de agir sob o 

argumento de que a autora não realizou o requerimento de indenização do 

seguro obrigatório via administrativa não merece prosperar, tendo em vista 

que a parte juntou aos autos comprovante de remessa do requerimento 

administrativo. Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma 

vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, 

eis que em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no pé esquerdo 

computada em 75% (ID 25482787). Neste caso, para lesão em um dos pés 

o percentual é de 50%. Dessa forma, 75% de 50% corresponde a 37,5%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das 

lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

37,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, 

deverá incidir a partir do momento em que o pagamento do benefício 

passou a ser devido, aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos 

da ação proposta por JOICE SACHI SANTANA em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à 

parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora arbitrados 

em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023023-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO COIMBRA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023023-22.2018.8.11.0041 SENTENÇA EDVALDO 

COIMBRA MOREIRA propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 28 de janeiro de 2018, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora foi submetida 

a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação 

arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir 

pela ausência de requerimento administrativo/pendência documental, 

ausência de comprovante de residência em nome do autor e impugnação a 

justiça gratuita. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 
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invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por 

EDVALDO COIMBRA MOREIRA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA. Preliminares A preliminar de falta de interesse de agir 

sob o argumento de que a parte autora não realizou o requerimento de 

indenização do seguro obrigatório via administrativa não merece 

prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos cópia do 

requerimento administrativo. Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio 

das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não 

havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder 

(TJMT, APL 93075/2013). Outrossim, rejeito a preliminar de ausência de 

comprovante de residência em nome da parte autora, eis que o documento 

é dispensável ao julgamento da lide. Quanto a impugnação ao benefício da 

assistência judiciária gratuita deferido à parte autora, razão não assiste a 

impugnante, eis que a parte apresentou documentos que comprovaram a 

sua hipossuficiência. Ademais, a impugnante, por sua vez, apesar das 

alegações, não trouxe quaisquer elementos de convicção a este Juízo a 

fim de desconstituir a hipossuficiência da impugnada. Superadas as 

preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

ausência do boletim de ocorrência, os documentos apresentados pela 

parte autora e anexados à exordial seguem o mesmo sentido da narrativa 

inicial, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que foi 

devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no membro superior esquerdo computada em 50% (ID 25485027). 

Neste caso, para lesão em membros superiores o percentual é de 70%. 

Dessa forma, 50% de 70% corresponde a 35%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 35% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por EDVALDO COIMBRA 

MOREIRA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigido com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do 

evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024279-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WIGOR DOS ANJOS CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1024279-97.2018.8.11.0041 SENTENÇA WIGOR DOS 

ANJOS CAMARGO propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais em face de 

SEGURADORA LÍDER, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 05 de agosto de 

2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora 

foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação arguindo a preliminar de carência da ação por boletim de 

ocorrência sem validade. No mérito, defende a inexistência de prova da 

suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por 

danos morais ajuizada por WIGOR DOS ANJOS CAMARGO em face de 

SEGURADORA LÍDER. Preliminares Rejeito a preliminar de carência da 

ação por boletim de ocorrência sem validade, uma vez que o autor trouxe 

aos autos outros documentos capazes de comprovar o nexo de 

causalidade, a saber, o Boletim de Atendimento do Hospital Regional de 

Cáceres (TJMT, Ap. 0037309-95.2013.8.11.0041). Superadas as 

preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no punho esquerdo computada em 75% (ID 25485747). Neste caso, 

para a perda de mobilidade do punho o percentual é de 25%. Dessa forma, 
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75% de 25% corresponde a 18,75%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 18,75% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. A parte autora pugna, também, pela condenação da ré a 

indenização por dano moral sustentando ter sofrido prejuízos. É certo que 

o dano moral em alguns casos pode ser presumido. Neste, é evidente que 

não. Para a condenação de alguém ao pagamento de dano moral são 

necessários os pressupostos da responsabilidade civil: o dano – 

especialmente, a ocorrência a ofensa de algum direito de personalidade do 

sujeito, eis que inerente à pessoa humana, intransmissíveis irrenunciáveis 

-, a culpa do agente e o nexo de causalidade. É indispensável para a 

caraterização do dano moral que o ato apontado como ofensivo seja 

suficiente a causar prejuízo. No caso em tela, tenho que não restaram 

caracterizados os danos morais, já que a parte autora não comprovou que 

teve abalo em algum dos atributos da sua personalidade em função do 

ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. TJMT no julgamento do 

recurso de apelação n. 1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o 

pedido de indenização por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente 

com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por WIGOR DOS 

ANJOS CAMARGO em face de SEGURADORA LÍDER, para condenar a ré 

a pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório 

DPVAT o montante de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% 

ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento 

danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das 

custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que 

fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025793-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO FERREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO OAB - MT22720/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1025793-85.2018.8.11.0041 SENTENÇA JOSE 

ANTONIO FERREIRA LIMA propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 09 de março de 2018, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame pericial na 

Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de adequação do valor 

da causa e inépcia da petição inicial por ausência de documentos. No 

mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se 

verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. A parte autora apresentou impugnação à contestação. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais ajuizada por JOSE 

ANTONIO FERREIRA LIMA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, 

uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das 

sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não 

havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder 

(TJMT, APL 93075/2013). Outrossim, rejeito a preliminar de inépcia da 

inicial por ausência de documentos indispensáveis ao processamento da 

demanda, uma vez que os números da cédula de identidade e do cadastro 

de pessoas físicas do demandante foram informados na exordial, bem 

como juntados ao ID 14706975. Da mesma forma, o município e a Unidade 

da Federação onde ocorreu o sinistro foram devidamente informados na 

lavratura do boletim de ocorrência juntado ao ID 14706922. Igualmente, 

rejeito a tese de inadequação do valor da causa, eis que em ações de 

cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor 

exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo qual, assim 

como ocorre nas demandas em que se busca indenização por dano moral, 

a quantia requerida na exordial é meramente estimativa. Quanto a 

alegação de ausência de informações sobre o veículo envolvido no 

sinistro, o E. TJMT já firmou o entendimento de que "A AUSÊNCIA de 

DADOS, na petição inicial, acerca do VEÍCULO envolvido no acidente de 

trânsito não caracteriza prejuízo à defesa da seguradora ré, mormente 

para averiguar se houve ou não o recolhimento do seguro DPVAT, uma 

vez que a falta de pagamento do prêmio relativo ao seguro obrigatório não 

é motivo para a recusa do pagamento da indenização (Súmula 257/STJ). 

(N.U 0018306-23.2014.8.11.0041, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2016, 

Publicado no DJE 06/06/2016)." Superadas as preliminares arguidas e 

sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação 

médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é 

prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito 

A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na 

data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no membro inferior 

direito computada em 75% (ID 25500933). Neste caso, para lesão em 

membros inferiores o percentual é de 70%. Dessa forma, 75% de 70% 

corresponde a 52,5%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 52,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais 

e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo 

à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. A parte autora 

pugna, também, pela condenação da ré a indenização por dano moral 

sustentando ter sofrido prejuízos. É certo que o dano moral em alguns 

casos pode ser presumido. Neste, é evidente que não. Para a condenação 

de alguém ao pagamento de dano moral são necessários os pressupostos 
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da responsabilidade civil: o dano – especialmente, a ocorrência a ofensa 

de algum direito de personalidade do sujeito, eis que inerente à pessoa 

humana, intransmissíveis irrenunciáveis -, a culpa do agente e o nexo de 

causalidade. É indispensável para a caraterização do dano moral que o 

ato apontado como ofensivo seja suficiente a causar prejuízo. No caso em 

tela, tenho que não restaram caracterizados os danos morais, já que a 

parte autora não comprovou que teve abalo em algum dos atributos da sua 

personalidade em função do ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. 

TJMT no ju lgamento  do  recu rso  de  ape lação  n . 

1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o pedido de indenização 

por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de 

mérito os pedidos da ação proposta por JOSE ANTONIO FERREIRA LIMA 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para 

condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro 

obrigatório DPVAT o montante de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento 

danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das 

custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora 

arbitrados em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1048376-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT7967-O (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES OAB - MG147678 

(ADVOGADO(A))

ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS OAB - MT16335-O 

(ADVOGADO(A))

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT9233-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA BAO LANFREDI (EXECUTADO)

ELEXANDRO LANFREDI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos da decisão inicial 

que recebeu a execução e determinou a citação dos executados, ao 

argumento de erro material e omissão. Realmente, verifico o equívoco e 

omissão na decisão, que foi recebida como execução para pagar, quando 

se trata de ação de execução de título extrajudicial para entrega de coisa 

incerta, cuja escolha cabe ao executado. A par disso, dou provimento ao 

recurso para sanar a omissão e erro material. Citem-se os executados 

para individualizar e entregar o soja em 15 dias, sob pena de multa de R$ 

5.000,00 por dia, sem prejuízo de alteração, caso se revele insuficiente ou 

excessiva (art. 806, §1º, 811 e 813 do CPC). Advirta-se que qualquer das 

partes poderá, no prazo de 15 dias, impugnar a escolha feita pela outra. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, devendo constar ordem para 

busca e apreensão, se o executado não satisfizer a obrigação no prazo 

que lhe foi designado (art. 806, §2º c/c art. 813 do CPC). Havendo a 

entrega da coisa, lavre-se o termo respectivo, considerando-se satisfeita 

a obrigação, prosseguindo a exe-cução tão somente para o pagamento de 

frutos ou o ressarcimento de prejuízos, se houver. Defiro a inclusão do 

nome dos executados nos cadastros de inadimplentes, nos termos do 

artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

14 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022540-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA GOMES FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022540-55.2019.8.11.0041 SENTENÇA 

MARINALVA GOMES FARIAS propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais em face de 

SEGURADORA LÍDER, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 07 de junho de 

2018, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora 

foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação arguindo a preliminar de carência da ação por boletim de 

ocorrência sem validade. No mérito, defende a inexistência de prova da 

suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por 

danos morais ajuizada por MARINALVA GOMES FARIAS em face de 

SEGURADORA LÍDER. Preliminares Rejeito a preliminar de carência da 

ação por boletim de ocorrência sem validade, uma vez que a autora trouxe 

aos autos vasta documentação médica capaz de comprovar o nexo de 

causalidade (TJMT, Ap. 0037309-95.2013.8.11.0041). Superadas as 

preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão na estrutura crânio facial computada em 25% (ID 25504180). Neste 

caso, para lesão de órgãos e estruturas crânio-faciais o percentual é de 

100%. Dessa forma, 25% de 100% corresponde a 25%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 25% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), incidindo sobre esse 

valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da 

cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. A parte autora pugna, também, pela condenação da ré a 

indenização por dano moral sustentando ter sofrido prejuízos. É certo que 
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o dano moral em alguns casos pode ser presumido. Neste, é evidente que 

não. Para a condenação de alguém ao pagamento de dano moral são 

necessários os pressupostos da responsabilidade civil: o dano – 

especialmente, a ocorrência a ofensa de algum direito de personalidade do 

sujeito, eis que inerente à pessoa humana, intransmissíveis irrenunciáveis 

-, a culpa do agente e o nexo de causalidade. É indispensável para a 

caraterização do dano moral que o ato apontado como ofensivo seja 

suficiente a causar prejuízo. No caso em tela, tenho que não restaram 

caracterizados os danos morais, já que a parte autora não comprovou que 

teve abalo em algum dos atributos da sua personalidade em função do 

ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. TJMT no julgamento do 

recurso de apelação n. 1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o 

pedido de indenização por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente 

com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por MARINALVA 

GOMES FARIAS em face de SEGURADORA LÍDER, para condenar a ré a 

pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT 

o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038983-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR BEZERRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038983-18.2018.8.11.0041 SENTENÇA ADAIR 

BEZERRA DA SILVA propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 14 de julho de 

2018, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da seguradora Líder no 

polo passivo da demanda e arguindo as preliminares de falta de interesse 

de agir pela ausência de requerimento administrativo, pendência 

documental e inépcia da inicial por ausência de boletim de ocorrência. No 

mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se 

verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório 

DPVAT ajuizada por ADAIR BEZERRA DA SILVA em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Indefiro o pedido de inclusão 

da Seguradora Líder no polo passivo da demanda ao argumento de 

ilegitimidade processual, uma vez que todas as seguradoras conveniadas 

ao consórcio das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo 

pagamento da indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de 

trânsito (TJMT, APL 93075/2013). A preliminar de falta de interesse de agir 

sob o argumento de que o autor não realizou o requerimento de 

indenização do seguro obrigatório via administrativa não merece 

prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos cópia do 

requerimento administrativo carimbado pela sucursal da seguradora em 

Mato Grosso. Igualmente, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial 

por ausência de boletim de ocorrência, uma vez que o autor trouxe aos 

autos outros documentos capazes de comprovar o nexo de causalidade, 

a saber, a certidão de ocorrência do SAMU e o Boletim de Atendimento do 

Hospital São Benedito (TJMT, Ap. 0037309-95.2013.8.11.0041). Quanto a 

alegação de ausência de informações sobre o veículo envolvido no 

sinistro, o E. TJMT já firmou o entendimento de que "A AUSÊNCIA de 

DADOS, na petição inicial, acerca do VEÍCULO envolvido no acidente de 

trânsito não caracteriza prejuízo à defesa da seguradora ré, mormente 

para averiguar se houve ou não o recolhimento do seguro DPVAT, uma 

vez que a falta de pagamento do prêmio relativo ao seguro obrigatório não 

é motivo para a recusa do pagamento da indenização (Súmula 257/STJ). 

(N.U 0018306-23.2014.8.11.0041, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2016, 

Publicado no DJE 06/06/2016)." Superadas as preliminares arguidas e 

sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação 

médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é 

prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito 

A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na 

data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. A certidão de ocorrência apresentada pela parte 

autora é suficiente para comprovar a ocorrência do sinistro, uma vez que 

fora lavrado pela equipe que se locomoveu ao local do fato, havendo, 

inclusive, descrição das circunstâncias da vítima. Portanto, não há indícios 

da inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no membro inferior direito computada em 75% (ID 18944267). Neste 

caso, para lesão em membros inferiores o percentual é de 70%. Dessa 

forma, 75% de 70% corresponde a 52,5%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 52,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 7.087,50 (sete mil e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do 

momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por ADAIR BEZERRA DA SILVA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora arbitrados 

em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024763-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON MARCEL CALCAVARA (AUTOR(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1024763-78.2019.8.11.0041 SENTENÇA EDERSON 

MARCEL CALCAVARA propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 14 de janeiro de 2019, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora foi submetida 

a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação 

arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e necessidade de 

adequação do valor da causa. No mérito, defende a inexistência de prova 

da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por 

EDERSON MARCEL CALCAVARA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao 

consórcio das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo 

pagamento da indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de 

trânsito, não havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da 

Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). Igualmente, rejeito a tese de 

inadequação do valor da causa, eis que em ações de cobrança de seguro 

obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus 

após se submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas 

demandas em que se busca indenização por dano moral, a quantia 

requerida na exordial é meramente estimativa. Superadas as preliminares 

arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a 

avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das 

partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Mérito A ré sustenta ser indevida a indenização securitária ao 

argumento de que a vítima, proprietária do veículo causador do acidente, 

não pagou o prêmio do seguro obrigatório. Todavia, já está sedimentado 

pelo Superior Tribunal de Justiça que: “A falta de pagamento do prêmio de 

seguro obrigatório não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização. Lei 8.441, de 13.7.92” (Súmula 257). A lei de regência da 

matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do 

sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo 

com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz 

jus a indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no membro superior direito computada em 25% (ID 26449036). Neste 

caso, para lesão em membros superiores o percentual é de 70%. Dessa 

forma, 25% de 70% corresponde a 17,5%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 17,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por EDERSON MARCEL CALCAVARA em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à 

parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. 

Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1009415-20.2019.8.11.0041 SENTENÇA VANESSA 

APARECIDA RODRIGUES DA SILVA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 09 

de setembro de 2018, o que resultou na incapacidade parcial permanente. 

A parte autora foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A 

parte ré contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade 

passiva e necessidade de adequação do valor da causa. No mérito, 

defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a 

lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. A parte autora apresentou impugnação à contestação. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT ajuizada por VANESSA APARECIDA RODRIGUES DA 

SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que 

todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). Igualmente, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, 

eis que em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 97 de 665



somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A ré sustenta 

ser indevida a indenização securitária ao argumento de que a vítima, 

proprietária do veículo causador do acidente, não pagou o prêmio do 

seguro obrigatório. Todavia, já está sedimentado pelo Superior Tribunal de 

Justiça que: “A falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização. Lei 8.441, de 13.7.92” 

(Súmula 257). A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela 

em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação 

retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a 

vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em 

caso de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. Não obstante a unilateralidade do boletim de 

ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte autora e 

anexados à exordial validam expressamente as informações nele 

contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas 

de acidente de motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo 

pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, 

pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da ocorrência 

do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o 

laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa 

exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo 

causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão no membro superior esquerdo computada em 50% (ID 

25482785). Neste caso, para lesão em membros superiores o percentual é 

de 70%. Dessa forma, 50% de 70% corresponde a 35%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 35% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por VANESSA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a 

pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT 

o montante de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.000,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1034081-85.2019.8.11.0041 SENTENÇA LUPERCIO 

JOVINO FILHO propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 07 de junho de 

2019, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora 

foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, 

necessidade de adequação do valor da causa e falta de interesse de agir 

pela ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a 

inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão 

sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT 

ajuizada por LUPERCIO JOVINO FILHO em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Preliminares A preliminar de falta de 

interesse de agir sob o argumento de que o autor não realizou o 

requerimento de indenização do seguro obrigatório via administrativa não 

merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos 

comprovante de remessa do requerimento administrativo. Igualmente, 

rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas as 

seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, eis que em 

ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente estimativa. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de trânsito - 

atropelamento, o que foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. 

Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, pelo 

contrário. Superada a necessidade de comprovação da ocorrência do 

fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o 

laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa 

exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo 

causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão no membro inferior direito computada em 75% (ID 26450759). 

Neste caso, para lesão em membros inferiores o percentual é de 70%. 

Dessa forma, 75% de 70% corresponde a 52,5%, devendo o pagamento 

da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 98 de 665



indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 52,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 7.087,50 (sete mil e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do 

momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por LUPERCIO JOVINO FILHO em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora arbitrados 

em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034065-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON DOS SANTOS ARAGAO CERQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1034065-34.2019.8.11.0041 SENTENÇA ELTON DOS 

SANTOS ARAGAO CERQUEIRA propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 07 de junho de 2019, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame pericial na 

Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência 

de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, 

quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização 

da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do 

seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os 

juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por 

ELTON DOS SANTOS ARAGAO CERQUEIRA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares A seguradora ré alegou a 

preliminar de falta de interesse de agir ante a ausência do prévio 

requerimento administrativo. Contudo, a parte autora trouxe aos autos 

diversos documentos que comprovam que a ré, por inúmeras vezes, 

impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos administrativos dos 

segurados, de sorte que resta configurado o interesse de agir da parte 

autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar suscitada. 

Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas 

as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras 

são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro 

obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no membro inferior direito computada em 50% (ID 26458362). Neste 

caso, para lesão em membros inferiores o percentual é de 70%. Dessa 

forma, 50% de 70% corresponde a 35%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 35% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. A parte autora 

pugna, também, pela condenação da ré a indenização por dano moral 

sustentando ter sofrido prejuízos. É certo que o dano moral em alguns 

casos pode ser presumido. Neste, é evidente que não. Para a condenação 

de alguém ao pagamento de dano moral são necessários os pressupostos 

da responsabilidade civil: o dano – especialmente, a ocorrência a ofensa 

de algum direito de personalidade do sujeito, eis que inerente à pessoa 

humana, intransmissíveis irrenunciáveis -, a culpa do agente e o nexo de 

causalidade. É indispensável para a caraterização do dano moral que o 

ato apontado como ofensivo seja suficiente a causar prejuízo. No caso em 

tela, tenho que não restaram caracterizados os danos morais, já que a 

parte autora não comprovou que teve abalo em algum dos atributos da sua 

personalidade em função do ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. 

TJMT no ju lgamento  do  recu rso  de  ape lação  n . 

1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o pedido de indenização 

por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de 

mérito os pedidos da ação proposta por ELTON DOS SANTOS ARAGAO 

CERQUEIRA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigido com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do 

evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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Processo Número: 1034946-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DE ALMEIDA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SABOIA PAES DE BARROS OAB - MT10479-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1034946-11.2019.8.11.0041 SENTENÇA CLEIDE DE 

ALMEIDA E SILVA propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 05 de maio de 2017, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame pericial na 

Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de adequação do valor 

da causa, falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por 

danos morais ajuizada por CLEIDE DE ALMEIDA E SILVA em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares A 

seguradora ré alegou a preliminar de falta de interesse de agir ante a 

ausência do prévio requerimento administrativo. Contudo, a parte autora 

trouxe aos autos diversos documentos que comprovam que a ré, por 

inúmeras vezes, impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos 

administrativos dos segurados, de sorte que resta configurado o interesse 

de agir da parte autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar 

suscitada. Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, 

eis que em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. Não obstante a unilateralidade do boletim de 

ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte autora e 

anexados à exordial validam expressamente as informações nele 

contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas 

de acidente de trânsito - atropelamento, o que foi devidamente confirmado 

pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente 

registrado, pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da 

ocorrência do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À 

medida que o laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como 

causa exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de 

nexo causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão no quadril computada em 50% (ID 26491752). Neste caso, 

para a perda de mobilidade do quadril o percentual é de 25%. Dessa 

forma, 50% de 25% corresponde a 12,5%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 12,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. A parte autora pugna, também, pela condenação da ré a 

indenização por dano moral sustentando ter sofrido prejuízos. É certo que 

o dano moral em alguns casos pode ser presumido. Neste, é evidente que 

não. Para a condenação de alguém ao pagamento de dano moral são 

necessários os pressupostos da responsabilidade civil: o dano – 

especialmente, a ocorrência a ofensa de algum direito de personalidade do 

sujeito, eis que inerente à pessoa humana, intransmissíveis irrenunciáveis 

-, a culpa do agente e o nexo de causalidade. É indispensável para a 

caraterização do dano moral que o ato apontado como ofensivo seja 

suficiente a causar prejuízo. No caso em tela, tenho que não restaram 

caracterizados os danos morais, já que a parte autora não comprovou que 

teve abalo em algum dos atributos da sua personalidade em função do 

ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. TJMT no julgamento do 

recurso de apelação n. 1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o 

pedido de indenização por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente 

com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por CLEIDE DE 

ALMEIDA E SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025234-94.2019.8.11.0041
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(ADVOGADO(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1025234-94.2019.8.11.0041 SENTENÇA JUNIOR DA 

CRUZ VIEIRA propôs ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório 
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DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização referente ao 

seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima 

de acidente automobilístico em 02 de janeiro de 2019, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame 

pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de adequação do valor 

da causa e falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por JUNIOR 

DA CRUZ VIEIRA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA. Preliminares A preliminar de falta de interesse de agir sob o 

argumento de que o autor não realizou o requerimento de indenização do 

seguro obrigatório via administrativa não merece prosperar, tendo em vista 

que a parte juntou aos autos cópia do requerimento administrativo. 

Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas 

as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras 

são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro 

obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, eis que em 

ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente estimativa. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no 4º dedo da mão direita computada em 50% (ID 26497240). Neste 

caso, para a perda de qualquer dos dedos das mãos o percentual é de 

10%. Dessa forma, 50% de 10% corresponde a 5%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 5% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 675,00 

(seiscentos e setenta e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do 

momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por JUNIOR DA CRUZ VIEIRA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018574-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE ANA CHAGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018574-21.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação de indenização por danos morais ajuizada por Irene Ana Chagas em 

face de Claro S/A, ambos qualificados e representados nos autos. Narra a 

autora que é cliente da ré e mantém uma linha telefônica há mais de 04 

(quatro) anos, utilizada por sua filha e que há 02 (dois) anos é cadastrada 

em um plano controle, pelo qual paga em média R$ 34,75 (trinta e quatro 

reais e setenta e cinco centavos) por mês. Aduz que o aludido plano lhe 

dá o direito de utilizar as mídias sociais ilimitadamente, bem como de fazer 

ligações ilimitadas para as linhas telefônicas da mesma operadora. Ocorre 

que em 13/04/2017 a ré bloqueou os serviços de internet e ligações para 

outras operadoras, em razão do inadimplemento da fatura vencida em 

05/04/2017 e paga na data do vencimento, no valor de R$ 34,75 (trinta e 

quatro reais e setenta e cinco centavos). Afirma que imediatamente após 

o bloqueio, entrou em contato com a ré e solicitou o imediato 

restabelecimento da linha telefônica, momento em que foi informada de que 

o serviço seria restabelecido, o que não ocorreu. Assim, em 15/04/2017 

se dirigiu a uma das lojas da empresa ré, onde novamente apresentou o 

comprovante de pagamento da fatura e solicitou o restabelecimento dos 

serviços, oportunidade em que o preposto que a atendeu digitalizou a 

fatura e enviou à central de atendimento da empresa, bem como lhe 

informou que em 24 (vinte e quatro) horas estaria restabelecido o 

funcionamento da linha. Ocorre que o serviço não foi restabelecido no 

prazo fixado, razão pela qual em 17/04/2017, contatou novamente a 

Central de Atendimento da ré, momento que foi informada que o débito 

ainda constava no sistema da empresa e que não havia prazo 

determinado para o serviço da linha telefônica ser restabelecido. Aduz 

que em 25/04/2017 a ré suspendeu todos os serviços da linha, 

impossibilitando-a até mesmo de fazer ligações para linhas telefônicas da 

própria operadora. Afirma que os serviços telefônicos só foram 

restabelecidos em 05/05/2017, de forma que foi privada da sua utilização 

por 21 (vinte e um) dias, em razão de um provável erro no sistema da 

empresa, situação que lhe gerou inúmeros transtornos de ordem moral e 

material. Diante dos fatos, pugna pela condenação da ré ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$19.080,00 (dezenove mil e 

oitenta reais). A inicial foi recebida com a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita à autora e a designação de audiência de conciliação (id. 

14324016). Citada, a ré ofertou contestação, em que arguiu a coisa 

julgada e, no mérito, requereu a improcedência dos pedidos iniciais, ao 

argumento de que a suspensão dos serviços se deu de forma regular, em 

razão do atraso no pagamento de faturas referentes aos meses de janeiro 

a fevereiro de 2017 (id. 15618980). A autora impugnou a contestação (id. 

20711744). A audiência de conciliação foi cancelada, diante do 

desinteresse de ambas as partes na sua realização (id. 15620880). 
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Instadas a especificarem as provas a produzir, as partes requereram o 

julgamento antecipado da lide (id. 25060928 e id. 25764579). Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Como visto do 

relatório, trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por 

Irene Ana Chagas em face de Claro S/A. Por oportunidade da 

contestação, a ré arguiu a coisa julgada em relação à ação de nº 

8020383-78.2017.811.0002, que tramitou perante o Terceiro Juizado 

Especial Cível de Cuiabá/MT. Em análise à sentença proferida naquele 

feito, verifica-se a discussão acerca do corte dos serviços da linha 

telefônica de nº (65) 99296-1659 (id. 15619242), enquanto que na 

presente demanda a autora pretende discutir a falha na prestação de 

serviços relativa à linha de nº (65) 99261-9996, de forma que não há que 

se falar em coisa julgada. Ademais, verifica-se dos autos que o termo de 

adesão ao plano de serviços acostado pela ré diz respeito apenas à linha 

telefônica de nº (65) 99261-9996 e, portanto, é contrato diverso daquele 

relativo à linha telefônica indicada na ação que tramitou perante o Juizado 

Especial. Por essas razões, rejeito a coisa julgada. Analisada a preliminar 

e não havendo pedido de produção de outras provas além das já 

constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide conforme 

me permitem os artigos 355, inciso I e 12, §2º, inciso VII (Meta 01-CNJ), 

ambos do Código de Processo Civil. De início, consigno que a relação 

existente entre as partes é de consumo. Logo, aplico ao presente caso as 

regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, com a 

inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC. Infere-se 

dos autos que a autora afirma que é cliente da ré e mantém uma linha 

telefônica de nº (65) 99261-9996 com plano controle e que, em 

13/04/2017, foram suspensos os seus serviços de internet e ligações 

para outras operadoras em razão do inadimplemento da fatura vencida em 

05/04/2017 e paga na data do vencimento, no valor de R$ 34,75 (trinta e 

quatro reais e setenta e cinco centavos). Assim, em 15/04/2017 se dirigiu 

a uma das lojas da empresa ré, onde novamente apresentou o 

comprovante de pagamento da fatura e solicitou o restabelecimento dos 

serviços, oportunidade em que o preposto que a atendeu digitalizou a 

fatura e enviou à central de atendimento da empresa, bem como lhe 

informou que em 24 (vinte e quatro) horas estaria restabelecido o 

funcionamento da linha. Ocorre que o serviço não foi restabelecido no 

prazo fixado e, em 25/04/2017, a ré suspendeu todos os serviços da 

linha, impossibilitando-a até mesmo de fazer ligações para linhas 

telefônicas da própria operadora. Afirma que os serviços telefônicos só 

foram restabelecidos em 05/05/2017, de forma que foi privada da sua 

utilização por 21 (vinte e um) dias, de forma indevida. Citada, a ré ofertou 

contestação, em que afirmou que as suspensões ocorreram entre os 

meses de fevereiro e março de 2017 em razão do pagamento das faturas 

de janeiro e fevereiro em atraso e defendeu a regularidade da suspensão 

dos serviços. Como é cediço, a antiga redação do artigo 333, inciso II do 

Código de Processo Civil, assim como o atual art. 373, inciso II do NCPC, 

dispõe que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao 

réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. In casu, em 

que pesem seus argumentos, cabia à ré comprovar que o corte dos 

serviços ocorreu no período indicado e não no mês de abril, como alegado 

pela autora. As telas sistêmicas apresentadas na contestação se revelam 

insuficientes a comprovarem os argumentos aduzidos na defesa. Ora, a 

ré poderia ter apresentado os áudios referentes aos protocolos de 

atendimento, de forma a comprovar a regularidade do corte, mas não o 

fez. Assim, não conseguiu se desincumbir de seu ônus probante (art. 373, 

inc. II, CPC c/c art. 6º, inc. VIII, CDC). Além disso, o detalhamento das 

faturas apresentadas com a contestação corroboram as alegações 

aduzidas na inicial, eis que indicam um longo período entre os meses de 

abril e maio sem a utilização dos serviços internet e ligações (id. 

15618989). Ora, a empresa de telefonia, mesmo recebendo reiterados 

pedidos de reclamação acerca dos cortes indevidos, deixou de 

providenciar solução definitiva para a questão apresentada, fato que 

consubstancia a falha na prestação dos serviços, a qual culminou no 

bloqueio total da linha telefônica da autora. Cabe ressaltar que a 

responsabilidade da ré é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e que os 

transtornos ocasionados são evidentes e certamente ultrapassam os 

limites do mero aborrecimento, uma vez que a autora ficou sem poder 

originar ou receber chamadas pelo período de 21 (vinte e um) dias, mesmo 

depois de diversas reclamações. O Código Civil, em seu artigo 186 dispõe 

que aquele que causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, comete 

ato ilícito, in verbis: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Em complemento, o artigo 

927 do Código Civil prevê a obrigação de reparar civilmente os danos 

causados, em especial quando a atividade do causador importar em risco 

para os direitos do outro, como é o presente caso. Art. 927. Aquele que, 

por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem.” (Negritei) Por fim, a 

Constituição Federal do Brasil ratifica o dever de reparação civil, ainda que 

exclusivamente moral (art. 5º, inc. X, CF/88). Nesse sentido, trago à baila o 

entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESTADORA DE 

SERVIÇOS TV POR ASSINATURA - SUSPENSÃO INDEVIDA DOS 

SERVIÇOS CONTRATADOS – AUTOR QUE DEMONSTROU A QUITAÇÃO 

DOS DÉBITOS - DANO MORAL CONFIGURADO – OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR – VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA MANTIDO – QUANTUM 

ADEQUADO E DE ACORDO COM A FINALIDADE REPARATÓRIA DA 

SANÇÃO – APLICAÇÃO DE JULGADOS DO TJSP E TJMG – RECURSO 

DESPROVIDO. A suspensão arbitrária dos serviços contratados configura 

ato ilícito deflagrador de dano moral. Se o valor fixado na sentença a título 

de danos morais mostra-se adequado ao caso, não comporta redução. 

(TJ-MT - APL: 00012818120168110055 14487/2017, Relator: DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/03/2017, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2017) APELAÇÃO CÍVEL – 

CONSUMIDOR - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – 

TELEFONIA FIXA – BLOQUEIO INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO- MANTIDO - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A 

PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO (SÚMULA 362-STJ)- RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A suspensão indevida dos serviços de 

telefonia resulta em dano moral à imagem da empresa do apelado que se 

utiliza de linha telefônica para atender clientes, no entanto, foi privada 

deste meio de comunicação, fato que ultrapassa os meros aborrecimentos 

da vida cotidiana, imperativo é o reconhecimento do dano moral. 2. A 

fixação do valor da indenização deve observar os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, o que impõe ao julgador examinar as 

condições do ofensor, da ofendida e o bem jurídico lesado. Mantem-se o 

valor atribuído. 3- Nos valores arbitrados no caso dessa espécie, os juros 

moratórios fluem a partir da citação válida, e correção monetária a partir 

do arbitramento (Súmula 362). (TJ-MT - APL: 00020949120148110051 

46780/2017, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de 

Julgamento: 14/06/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data 

de Publicação: 23/06/2017) Logo, resta patente a obrigação da ré em 

reparar moralmente a autora, eis que os transtornos causados 

ultrapassam o limite do mero aborrecimento, inexistindo a necessidade de 

comprovação do dano moral, dada a inferência lógica que se pode extrair 

na espécie. O quantum indenizatório deve atentar aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da 

efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e 

capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da 

parte vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais). Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

desta ação de indenização por danos morais ajuizada por Irene Ana 

Chagas em face de Claro S/A para CONDENAR a ré ao pagamento de 

indenização por danos morais à autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença 

(Súmula 362-STJ). Custas e despesas processuais pela ré, bem como 

honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação, nos 

termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021957-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANOR LUIZ PIRAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Vistos etc Trata-se de embargos de declaração opostos pela 

Energisa contra a sentença de parcial procedência, visando a reforma da 

sucumbência a que foi condenada. É o relatório. Decido. Conforme 

preceitua o art.1.022 e ss do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, contendo a indicação 

dos pontos obscuros, contraditórios ou omissos. Vejamos: “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1o. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo.” A parte embargante não apontou nenhum erro material, 

omissão, contradição e obscuridade que autoriza a reforma da decisão 

pela via dos embargos de declaração. Na verdade, pretende a parte a 

reconsideração da decisão e, após atenta leitura da decisão objurgada 

não verifico a necessidade de nenhuma correção. Com estas 

considerações, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Cuiabá 14 

de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042819-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 (EXEQUENTE)

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (EXEQUENTE)

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING 

(EXEQUENTE)

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZ DE SANTANA VILAS BOAS (EXECUTADO)

DAS FULO COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL RAZZINI FANCK OAB - MT26389/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc Trata-se de embargos de declaração opostos contra a 

sentença homologatória de acordo, ao argumento de que houve a extinção 

pelo art. 924, II do CPC, não tendo o juizo apreciado o pedido de 

suspensão do feito. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o art.1.022 e 

ss do Código de Processo Civil, os embargos de declaração deverão ser 

opostos em 05 (cinco) dias, contendo a indicação dos pontos obscuros, 

contraditórios ou omissos. Vejamos: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1o. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo.” In casu, a sentença homologatória está fundada no art. 487, III 

do CPC, inexistindo a contradição apontada pela embargante. Todavia, 

realmente não foi apreciado o pedido de suspensão. Todavia, possuo o 

entendimento de que é desnecessária a suspensão do feito enquanto não 

há integral cumprimento, eis que, não sendo cumprido o pacto, a parte 

pode exigir o cumprimento de sentença nos próprios autos, bastando 

comunicar o juízo. Com estas considerações, conheço e dou provimento 

aos embargos de declaração, indeferindo, contudo, a suspensão do 

processo. Intimem-se. Cuiabá 14 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018010-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON MARCIO DE ARRUDA E SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018010-08.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará na conta da parte 

ou de seu patrono com poderes específicos. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004196-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLENIR SOARES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 13:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 13 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004196-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLENIR SOARES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 13:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 13 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045173-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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EDINETE ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Autos n. 1045173-60.2019.8.11.0041 – PJE EDINETE ALVES PEREIRA, 

qualificada nos autos, propôs “Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, 

no dia 03.05.2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir. 

Diz ter sofrido politrauma, polifratura e fratura da clavícula, fazendo, 

assim, jus ao pagamento de indenização em grau maior, ou seja, em 100%. 

Pede, assim, a procedência do pleito, bem como que a comunicação entre 

as partes só ocorra mediante o processo e que os honorários sejam 

fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ou em 20% sobre o 

valor atualizado da causa, conforme § 8º, do art. 85, do CPC. Ao final, 

para fins de prequestionamento em caso de indeferimento da justiça 

gratuita, seja consignada violação ao princípio da inafastabilidade da 

jurisdição (art. 5º, XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem como ao art. 4º,§ 1º, 

da Lei Federal nº 1.060/50. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. Em contestação, a 

requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme 

Resolução n. 154/2006, bem como a readequação do valor da causa 

conforme proveito econômico perseguido. Quanto ao mérito, diz não ser 

devido o pagamento de indenizado a parte segurada inadimplente, como 

no caso da parte autora, enfatizando inexistir prova acerca da invalidez 

narrada ou do nexo causal entre a suposta lesão e o acidente de trânsito, 

especialmente porque o boletim de ocorrência elaborado com base de 

declarações unilaterais não possuem força probantes, bem como a 

ausência do laudo do IML. Afirma que a condenação, caso ocorra, só 

deverá ser estabelecida após a comprovação da invalidez, mediante 

perícia médica, observando-se, obrigatoriamente, a Tabela de Danos de 

Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão incidir da citação 

válida e a correção monetária a partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 

426/STJ). Requer, por fim, o acolhimento das preliminares arguidas e, no 

mérito, pugna pela improcedência do pedido. A audiência de conciliação 

restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o 

laudo pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesão 

parcial incompleta, quantificada em 75%. Em impugnação, a autora reitera 

os termos da inicia inicial e pugna pela condenação da ré em litigância de 

má-fé, bem como a fixação dos honorários em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais). As partes não se opuseram ao resultado obtido na 

perícia. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de 

adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela 

requerida, cumprindo salientar, quanto à primeira, não ser possível a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da lide, haja vista que 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, 

tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto ao valor da 

causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, 

de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será 

“na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido”, de sorte que se a demandante pretende receber a quantia de 

até o teto máximo previsto na Lei n. 6.194/74, que é de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), não há se falar em retificação do valor da 

causa fixado nessa quantia, mesmo porque sem a quantificação da lesão 

não é possível atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. 

Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 
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hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da parte requerente, justamente por 

possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o 

grau da lesão sofrido pela parte demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e documento médico, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pela parte requerente decorrente de acidente de veículo, bem 

como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas no 

ombro esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 75%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no boletim, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetado de forma parcial e definitiva as funções do ombro 

esquerdo, quantificada em 75%, assim se inferindo do laudo médico já 

mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

da mobilidade de um dos ombros corresponde a 25%, logo, considerando 

que a lesão foi quantificada em 75% revela-se justa e adequada a fixação 

de 75% de 25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25 

(dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). No que 

diz respeito à alegação da requerida de que a parte autora estava 

inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT e, por isso, não faz jus à 

indenização pretendida, impende esclarecer que, contrário ao afirmado, a 

inadimplência do prêmio do seguro obrigatório por parte do (a) proprietário 

(a) do veículo envolvido em sinistro não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização, conforme Súmula nº 257 do STJ, "in verbis": 

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização” . Esse entendimento 

aplica-se a toda e qualquer vítima de acidente, independentemente de ser 

ou não proprietário do veículo, segundo se confere dos arestos a seguir: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO 

PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – 

IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 257 DO STJ – PRECEDENTES – AUSÊNCIA 

DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização ao proprietário 

inadimplente. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum 

efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica 

sucumbência recíproca.” (TJMT - N.U 1017502-67.2016.8.11.0041 – 

Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j. 31.7.2019, p. no DJE 5.8.2019) – 

destaquei “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DATA NO SINISTRO – ERRO MATERIAL 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO A QUO – DATA DO EVENTO 

DANOSO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – LITIGÂNCIA DE 

MA-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO EM 
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PARTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. Conforme dispõe a 

Súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio, não é motivo para 

recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz 

qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja 

ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.” 

(TJMT - N.U 1016909-04.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. José Zuquim 

Nogueira, j 24.7.2019, p. DJE 2.8.2019) - destaquei Desse modo, não há 

falar em compensação, como pretendido pela requerida. Referente à 

proibição da requerida de comunicar-se com a parte autora extra 

processo, que, conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a 

ação, a parte requerida não deverá procurar a parte autora em sua 

residência para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo 

para persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar 

que, a partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser 

discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, 

especialmente porque a proibição de abordagem na residência da parte 

autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. No que tange ao argumento 

de que a requerida deverá ser condenada como litigante de má-fé 

impõe-se esclarecer que, para a configuração da litigância de má-fé, na 

hipótese descrita no art. 80, II, do CPC, faz-se necessária a presença de 

elementos que denotem a real intenção do litigante em faltar com a 

verdade, a fim de confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, para a 

obtenção de vantagem no processo, situação não verificada nos autos. 

Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a 

condenação em litigância de má-fé exige o preenchimento de três 

requisitos, quais sejam, que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses 

previstas no art. 80, que à parte tenha sido dada oportunidade de se 

defender e, por último, que a conduta tenha trazido prejuízo à parte 

adversa, consoante se observa dos seguintes julgados: “Para a 

condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de 

três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma 

das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que a parte 

tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da 

sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 

146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Por fim, quanto ao prequestionamento, com a manifestação 

específica sobre as matérias constitucionais, com vistas a eventual 

interposição de recurso, pleiteado pelas partes, cabe assinalar que tal 

exigência para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve 

ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais apresentados. Diante do exposto, julgo procedente o 

pedido formulado por Edinete Alves Pereira na Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 

(dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) - (Anexo 

da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, cabendo pontuar, quanto à fixação da verba 

honorária, que quando o valor da condenação for ínfimo, como neste 

caso, a jurisprudência te adotado o seguinte posicionamento: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do 

CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se 

em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, esclarecendo não se aplicar as normas 

do parágrafo único do art. 86 do CPC, dado o princípio da causalidade. 

Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007713-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE PIMENTA SALAZAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 13:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 13 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007713-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE PIMENTA SALAZAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 13:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 13 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032407-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ANTONIO FELTRIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Autos n. 1032407-72.2019.8.11.0041 – PJE CELSO ANTONIO FELTRIN, 

qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 30.4.2019 sofreu um acidente 

de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e permanente, 

segundo atestam os documentos anexados aos autos. Ressalta, 

inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a negativa ao 

requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e os danos morais 
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sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido politrauma, polifratura, 

fratura de ombro e braço, fazendo, assim, jus ao pagamento de 

indenização em grau maior, ou seja, em 100%. Pede, assim, a procedência 

do pleito, bem como que a comunicação entre as partes só ocorra 

mediante o processo e que os honorários sejam fixados em R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais) ou em 20% sobre o valor atualizado da 

causa, conforme § 8º, do art. 85, do CPC. Ao final, para fins de 

prequestionamento em caso de indeferimento da justiça gratuita, seja 

consignada violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, 

XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 

1.060/50. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem 

como a ausência de requerimento administrativo. No mérito, diz que a 

autora não comprova o seu direito indenizatório, vez que a documentação 

que acompanha a inicial é insuficiente a demonstrar o nexo de causalidade 

entre a suposta lesão e o acidente de trânsito descrito, pois sequer foi 

juntado laudo do IML e o boletim de ocorrência elaborado unilateralmente 

não possui força probante e refuta a pretensão de indenização por danos 

morais. Pede, enfim, em caso de condenação, que a indenização seja 

fixada conforme Lei n. 11.945/2009, e os juros a incidir a partir da citação 

válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da ação e 

honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. A audiência 

de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantifica em 50%. Em 

impugnação, a autora reitera os termos da inicia inicial e pugna pela 

condenação da ré em litigância de má-fé, bem como a fixação dos 

honorários em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). As partes não se 

opuseram ao resultado obtido na perícia. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, cumprindo salientar, quanto à 

primeira, não ser possível a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo 

da lide, haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a 

solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da 

Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar em face de 

quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- 

INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, além de a parte autora ter 

tentado protocolizar o requerimento administrativo, conforme ata notarial 

de constatação de fato, foi contestada a ação, não havendo, desse modo, 

que se falar em falta de interesse de agir. Rejeito, portanto, as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 
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Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da parte requerente, justamente por 

possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o 

grau da lesão sofrido pela parte demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e documentos médicos, 

ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos 

danos sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem 

como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas no 

membro superior direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para 

Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão 

parcial incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, cumpre esclarecer 

que para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no boletim de ocorrência, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o 

laudo do IML, tendo em vista que o referido documento não é prova 

indispensável para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva 

para o caso de indenização administrativa. A jurisprudência tem se 

posicionado nesse sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - 

AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - 

POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de 
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trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a 

parte requerente teve afetado de forma parcial e definitiva as funções do 

membro superior direito, quantificada em 50%, assim se inferindo do laudo 

médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão 

foi quantificada em 50% revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais). Referente à proibição da requerida de 

comunicar-se com a parte autora extra processo, que, conforme 

sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida 

não deverá procurar a parte autora em sua residência para tratar de 

assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. No que tange ao argumento de que a 

requerida deverá ser condenada como litigante de má-fé impõe-se 

esclarecer que, para a configuração da litigância de má-fé, na hipótese 

descrita no art. 80, II, do CPC, faz-se necessária a presença de elementos 

que denotem a real intenção do litigante em faltar com a verdade, a fim de 

confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, para a obtenção de 

vantagem no processo, situação não verificada nos autos. Ademais, 

cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a condenação em 

litigância de má-fé exige o preenchimento de três requisitos, quais sejam, 

que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, 

que à parte tenha sido dada oportunidade de se defender e, por último, 

que a conduta tenha trazido prejuízo à parte adversa, consoante se 

observa dos seguintes julgados: “Para a condenação em litigância de 

má-fé, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: 

que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente 

elencadas no art. 17 do CPC; que a parte tenha sido oferecida 

oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da sua conduta resulte 

prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 146/136 – 

destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO 

– CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – 

Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada em litigância 

de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam, 

que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses taxativas 

elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que tenha sido 

oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta resulte 

algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé processual 

e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível a 

condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por 

si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez 

que não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ 

PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pelas partes, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Celso 

Antonio Feltrin na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c 

Pedido de Danos Morais proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), 

deixando, porém, de condená-la em danos morais. Condeno também a 

parte ré ao pagamento das custas processuais. No que diz respeito à 

fixação da verba honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, 

como neste caso, a jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do 

CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se 

em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, esclarecendo não se aplicar as normas 

do parágrafo único do art. 86 do CPC, dado o princípio da causalidade. 

Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016434-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMA MARCELA DOS SANTOS BATISTA GOUVEIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br ), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 
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desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016351-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se a parte autora para emendar a inicial, juntando aos autos os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme estabelece o 

art. 320, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da petição inicial (parágrafo único, do art. 321, 

CPC). Após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016499-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE DA SILVA LANDIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016228-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR XAVIER DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016348-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVANDE PINTO DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1016238-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO SLUSARSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016481-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COSME DE JESUS PAIXAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016190-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VENICIUS ALVES DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016203-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TABITHA IVANA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça nos moldes requeridos (art. 98, CPC). Ao 

Ministério Público para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se e intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016425-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA OAB - RS51634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Aguarde-se o vencimento e/ou pagamento da guia referente às despesas 

de ingresso, vindo-me, após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007402-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE ARAUJO MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PACTO LTDA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se a parte autora acerca da certidão Id. 31100859, a fim de que se 
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manifeste no que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016220-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY FRANCISCO DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT214450-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, comprovar o 

preenchimento dos pressupostos legais de concessão da gratuidade da 

justiça, sob pena de indeferimento da pretensão, conforme prevê o art. 99, 

§ 2º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016557-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. J. S. F. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA SILVA DE SOUZA OAB - 710.477.355-04 (REPRESENTANTE)

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS OAB - MT23174/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

A parte autora pede a justiça gratuita, porém não comprova nos autos a 

impossibilidade de arcar com as despesas de ingresso, tampouco junta 

declaração de hipossuficiência. Desta feita, determino seja ela intimada 

para, em 15 (quinze) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos 

legais de concessão da gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento 

da pretensão, conforme prevê o art. 99, § 2º, do CPC. No mesmo prazo, 

deverá a demandante emendar a inicial, comprovando a negativa da ré na 

concessão do tratamento pleiteado, sob as penas previstas no art. 321, 

parágrafo único, do CPC. Decorrido o prazo ou cumprida a providência, 

conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016557-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. J. S. F. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA SILVA DE SOUZA OAB - 710.477.355-04 (REPRESENTANTE)

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS OAB - MT23174/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

 

A parte autora pede a justiça gratuita, porém não comprova nos autos a 

impossibilidade de arcar com as despesas de ingresso, tampouco junta 

declaração de hipossuficiência. Desta feita, determino seja ela intimada 

para, em 15 (quinze) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos 

legais de concessão da gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento 

da pretensão, conforme prevê o art. 99, § 2º, do CPC. No mesmo prazo, 

deverá a demandante emendar a inicial, comprovando a negativa da ré na 

concessão do tratamento pleiteado, sob as penas previstas no art. 321, 

parágrafo único, do CPC. Decorrido o prazo ou cumprida a providência, 

conclusos. Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019554-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

14 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013156-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 26/08/2020 Hora: 13:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 14 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013156-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 26/08/2020 Hora: 13:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 14 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013166-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 26/08/2020 Hora: 13:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 14 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013166-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 
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Central de conciliação* Data: 26/08/2020 Hora: 13:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 14 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004866-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO JUNIOR LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 26/08/2020 Hora: 14:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 14 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004866-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO JUNIOR LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 26/08/2020 Hora: 14:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 14 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004807-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREILSON RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 26/08/2020 Hora: 08:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 14 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004807-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREILSON RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 26/08/2020 Hora: 08:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 14 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004748-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZEFERINO DE OLIVEIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 26/08/2020 Hora: 08:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 14 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004748-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZEFERINO DE OLIVEIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 26/08/2020 Hora: 08:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 14 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004703-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 26/08/2020 Hora: 08:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 14 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004703-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 26/08/2020 Hora: 08:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 14 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004697-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE AUGUSTA DE PAULA MOEDINGER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 26/08/2020 Hora: 08:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 14 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004697-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE AUGUSTA DE PAULA MOEDINGER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 26/08/2020 Hora: 08:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 14 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004661-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA MARIA SATILIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 26/08/2020 Hora: 09:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 14 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004661-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA MARIA SATILIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 26/08/2020 Hora: 09:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 14 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030913-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

ADRIANA GOMES ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Tendo em vista que a demanda envolve interesse de menor, ouça-se o 

Ministério Público. Após, conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028335-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DA SILVA GIMINIZ (AUTOR(A))

M. E. G. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Tendo em vista que a demanda envolve interesse de menor, ouça-se o 

Ministério Público. Após, conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017011-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. N. Z. J. (AUTOR(A))

VERA LUCIA FERREIRA LEODORIO ZANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Tendo em vista que a demanda envolve interesse de menor, ouça-se o 

Ministério Público. Após, conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018728-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. L. E. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

RAFAELA LEMES DE OLIVEIRA OAB - 048.939.091-93 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Tendo em vista que a demanda envolve interesse de menor, ouça-se o 

Ministério Público. Após, conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004628-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OENEFREDO JOSE FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 26/08/2020 Hora: 09:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 14 de abril 
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de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004628-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OENEFREDO JOSE FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 26/08/2020 Hora: 09:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 14 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028363-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGILISE COSMETICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDIJANE ZANDONADI OAB - MT0005361A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISLAINE QUIRINO NOGUEIRA SILVA 96528567115 (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Diante das determinações contidas nas Portarias-Conjuntas n. 247/2020, 

n. 249/2020 e n. 281/2020, da Presidência do Tribunal de Justiça e da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de agosto de 2020, às 

17h. Intimem-se as partes nos moldes já ordenados. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018555-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAULETTO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME (REU)

ALLAN BARCELO FERREIRA (REU)

CLAUDIA PAULETTO (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 14 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004574-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUAN VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 26/08/2020 Hora: 09:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 14 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004574-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUAN VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 26/08/2020 Hora: 09:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 14 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004520-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. A. (AUTOR)

PATRICIA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 26/08/2020 Hora: 09:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 14 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004520-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. A. (AUTOR)

PATRICIA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 26/08/2020 Hora: 09:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 14 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001878-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATHOS CONSULTORIA LTDA (REU)

MIRIAM APARECIDA RIBEIRO DE ANDRADE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte requerida via DJE para 

manifestar sobre despacho, no prazo de 15 dias. Cuiabá, 14 de abril de 

2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001878-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JOAO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATHOS CONSULTORIA LTDA (REU)

MIRIAM APARECIDA RIBEIRO DE ANDRADE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte requerida via DJE para 

manifestar sobre despacho, no prazo de 15 dias. Cuiabá, 14 de abril de 

2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005867-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN DA SILVA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da condenação, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 14 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023967-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO APARECIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da condenação, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 14 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 793591 Nr: 47723-89.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO GLEY DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE S/A, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S/A, AVANCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, PDG REALTY S/A 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DINIZ DOS SANTOS 

FILHO - OAB:14.083 / MT, Marcio Gley da Silva - OAB:13803/MT, 

PAULO DE BRITO CANDIDO - OAB:2.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - 

OAB:20.298-A, João Carlos de Lima - OAB:142.452, JOÃO CARLOS 

DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452, JOSÉ EDUARDO FONTES 

MAYA FERREIRA - OAB:100.618, MARIA ESTTELA SILVA GUIMARÃES 

- OAB:139.141/RJ

 (...) Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do 

mérito em relação à empresa Avance Negócios Imobiliários S/A 

(atualmente incorporada à Global Consultoria Imobiliária Ltda), em razão do 

reconhecimento da prescrição da ação de repetição de indébito 

concernente à taxa de comissão pelos serviços de corretagem imobiliária, 

com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e julgo 

improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade 

de Cláusula Contratual com pedido de Antecipação da Tutela c/c Repetição 

de Indébito e Indenização de Danos Morais e Lucros Cessantes proposta 

por Márcio Gley da Silva em face das empresas Gold Yellow 

Empreendimentos Imobiliários SPE S/A, Goldfarb Incorporações e 

Construções S/A e PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações, 

condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil, considerando o zelo e o tempo dedicado pelos profissionais, 

ordenando, contudo, a aplicação do disposto no art. 98, § 3º, da lei 

adjetiva.Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1016409 Nr: 30295-89.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO AFONSO LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D PAULA NAUTICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLERY JADAI SOUZA DE 

CAMPOS - OAB:19631/O, LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - 

OAB:19.646-0, LINDOMAR NEVES DOS SANTOS - OAB:19.603-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA MARIA COSTA 

BOTELHO - OAB:11.811-B/MT, JOÃO FELIPE OLIVEIRA DO CARMO - 

OAB:15229/MT, JULIO CESAR LOPES DA SILVA - OAB:15348/MT

 Diante das determinações contidas nas Portarias-Conjuntas n. 247/2020, 

n. 249/2020 e n. 281/2020, da Presidência do Tribunal de Justiça e da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de agosto de 2020, às 

16h.

Intimem-se as partes nos moldes já ordenados.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1071662 Nr: 56150-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON MARTINS ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. W. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO FELIPE MIOTTO - 

OAB:7252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEANDRA F. DE SOUZA - 

OAB:6.249, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, 

MARIA RITA SOARES CARVALHO - OAB:12.895/MT

 (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 702, § 8º, do Código de 

Processo Civil, rejeito os Embargos Monitórios, impondo-se prosseguir o 

processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte 

Especial, naquilo que for cabível, constituindo-se de pleno direito o título 

executivo judicial e condeno a embargante ao pagamento da multa de 2% 

(dois por cento) sobre o valor atribuído à causa em favor do embargado, 

com fulcro no art. 80, II, c/c 81, do CPC, assim como das despesas 

processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, 

considerando a importância da demanda e o trabalho profissional 

executado. Declaro, por sentença, extinto o processo com resolução do 

mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1076687 Nr: 58384-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO DUROURE GONDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO GAZETA DE COMUNICAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO PAES DE 

BARROS - OAB:14.146, EDMILSON FORTES BARRETO - OAB:14.402, 

HELIO COSTA FILHO - OAB:14.090, JADSON SOUZA NOBRE - 

OAB:15308, LEONÁRIO GOMES MUNIZ - OAB:15.072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 (...) Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na Ação de 

Indenização por Danos Morais e à Imagem proposta por Fabricio Duroure 

Gondim em face da TV Gazeta Ltda, condenando a parte autora ao 

pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, levando em conta o 

zelo e o tempo de atuação profissional e a natureza da causa, 

suspendendo, contudo, a exigibilidade da obrigação, com fundamento no 

art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Declaro, por sentença, extinto o 

processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 959595 Nr: 4620-27.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVANDES PENHA DOS SANTOS, MARIA DA GLÓRIA 

FARIAS MACIEL, MARIA ODETE FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMARY BEZERRA DE SOUZA, PAULO 

BEZERRA DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8.015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: fernanda silva ferreira - 

OAB:19770/O, FRANCINI CORREA DA SILVA - OAB:15012/E, GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, MAIARA FERNANDA 

CARNEIRO - OAB:20371/O

 (...) Ante o exposto, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, 

por ilegitimidade passiva, em relação ao réu Paulo Bezerra de Sá, com 

fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil e julgo improcedentes 

os pedidos formulados na Ação Ordinária Declaratória Constitutiva em 

relação á ré Rosemary Bezerra de Souza, condenando as autoras ao 

pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando a natureza da 

causa e o tempo de dedicação profissional, sobrestando, contudo, a 

exigibilidade da obrigação, com fulcro no art. 98, § 3º, do Código de 

Processo Civil e declarando, por fim, extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, da lei adjetiva.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1038437 Nr: 40801-27.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ROBERTO DE VASCONCELOS, ÂNGELA MARIA 

GUEDES VASCONCELOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA - OAB:4978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 (...) Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na Ação 

de Inexigibilidade de Débito proposta por João Roberto de Vasconcelos e 

Ângela Maria Guedes Vasconcelos em face do Banco do Brasil S/A, 

condenando os autores ao pagamento das despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil, considerando a natureza da causa e o tempo de dedicação 

profissional, e declarando, por fim, extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, da lei adjetiva.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1099537 Nr: 10395-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO ALVES FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABIDINOEL RABELO, VALDIRENE GUSTAVO 

RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO RUBENS DE AMORIM - 

OAB:3785/MT, OSMAR PEREIRA DE SOUZA - OAB:12743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AUGUSTO DE 

ALMEIDA - OAB:22035-MT, THAIS VIANA FRAIBERG - OAB:19.833/MT

 (...) Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado na Ação de Despejo c/c Ação de Cobrança proposta por 

Cláudio Alves Fonseca em face de Abidinoel Rabelo e Valdirene Gustavo 

Rabelo, a fim de declarar rescindido o contrato de locação e condenar os 

réus a pagarem, solidariamente, o valor de R$ 5.637,27 (cinco mil, 

seiscentos e trinta e sete reais e vinte e sete centavos), acrescidos de 

juros de 1% ao mês e correção monetária, pelos alugueres e demais 

encargos contratuais assumidos durante o tempo de ocupação do imóvel 

locado, condenando-os, ainda, ao pagamento das despesas processuais 

e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do 

CPC, considerando o tempo e a dedicação profissional, além da natureza 

da causa. Defiro, todavia, a gratuidade da justiça em favor dos réus, em 

face da declaração de hipossuficiência apresentada nos autos e, assim, 

determino a aplicação do disposto no art. 98, § 3º, do CPC. Julgo 

improcedentes os pedidos formulados na reconvenção, condenando os 

reconvintes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo, também em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em nome 

da natureza e importância da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, c/c § 8º, 

do CPC, sobrestando, todavia, a exigibilidade da obrigação, com 

fundamento no art. 98, § 3º, do CPC. Por fim, declaro extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil. P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1125646 Nr: 21175-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL AUGUSTO SOUZA 

MELLO - OAB:21393/O, TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - 

OAB:17.277, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Pereira Prado - 

OAB:14521

 (...) Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na Ação 

de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e 

Acessórios, proposta pela GM Construtora e Incorporadora Ltda em face 

da Igreja Mundial do Poder de Deus, condenando a parte autora ao 

pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com 

fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando a 

natureza da causa e o tempo de dedicação e o zelo demonstrado pelo 

advogado. Por fim, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.P. I. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011884-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIKA SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS CARVALHO DA SILVA OAB - MT21326-O (ADVOGADO(A))
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JOAO GABRIEL DE FRANCA PEREIRA LEITE OAB - MT22468/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA OAB - MT7276-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Observa-se da peça de defesa que a ré sustenta ter decorrido mais de 

três anos desde a efetivação do contrato ao ajuizamento da presente 

demanda e, por isso, estar prescrito eventual direito indenizatório, o que, 

todavia, não é verdade, pois a última parcela do contrato venceu em 

10.10.2014, conforme comprovante contido em Id. 6113846, e a ação foi 

distribuída em 18.4.2017, antes, portanto, do decurso do prazo 

prescricional. Portanto, afasto a prejudicial de mérito. Em prosseguimento, 

constata-se tratar aqui de processo que comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de outras provas para 

o desate da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, 

tendo em vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, 

determino sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1015276-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDIR BOERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON DAMIAO DA SILVA CRUZ OAB - MT19681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REU)

JAMES MATTHEW MERRILL (REU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REU)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Cuida-se de “Ação de Cumprimento de Sentença c/c Pedido de 

Antecipação de Tutela de Urgência” intentada por ALDIR BOERI, 

qualificado nos autos, em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA 

(TELEXFREE INC), pessoa jurídica de direito privado, também qualificada, 

de CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATALIEL WANZELLER e 

JAMES MATHEW MERRILL, todos qualificados, na qual se objetiva, em 

síntese, ordem judicial que garanta o bloqueio da quantia de R$ 7.327,97 

para garantir o tratamento de saúde do autor. O autor relata ser idoso, 

com 60 anos de idade, portador de necessidades especiais, decorrentes 

de transplante de fígado, e residir com a esposa, também enferma, e o 

filho desempregado, necessitando, com urgência, do bloqueio para dar 

continuidade ao tratamento de sua saúde. Isso porque em 2013 aderiu ao 

plano da Telexfree, mediante investimento de R$ 2.821,50, operando por 

meio do login aldirboeri, não tendo recebido nada do investimento, senão 

prejuízo. Afirma que o investimento ocorreu antes da decisão judicial que 

determinou a suspensão das atividades da requerida, ocorrida em 18 de 

julho de 2013, nos Autos da Ação Cautelar Inominada 

0005669-76.2013.8.08.001, por haver indícios de prática de pirâmide 

financeira, que é defesa no ordenamento nacional, por configurar crime 

contra economia popular. Diz que, diante da constatação da suspensão 

das atividades, após o bloqueio, o Ministério Público do Estado do Acre 

ajuizou Ação Civil Pública n 0800224- 44.2013.8.08.001, cuja sentença 

determinou a nulidade do negócio, ocasionando o ressarcimento de todo o 

investimento e bonificações que a empresa prometeu. Por essa razão, 

pede a antecipação da tutela, a fim de que seja bloqueado o valor 

investido, com correção e juros, bem como a inversão do ônus da prova, a 

fim de que sejam exibidos em juízo todos os documentos referentes à sua 

cota, sob pena de multa de R$ 1.000,00. O pedido veio acompanhado de 

diversos documentos. É o relatório. Decido. Segundo a norma inserta no 

artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, para a 

concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a presença dos 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. A documentação contida nos autos 

comprova as alegações do autor acerca do investimento realizado junto 

aos requeridos, segundo se vê do boleto contido em Id. 30931031, o que 

revela a probabilidade do direito invocado. Todavia, não se verifica o 

alegado perigo de dano, a justificar a antecipação da tutela no que tange 

ao bloqueio, tendo em vista que a constrição de valores ocorrida pelo juízo 

do Estado do Acre ocorreu em 2013 e só agora o autor promove a 

liquidação do julgado alegando urgência no bloqueio e sem prova alguma 

de que esteja sob risco de morte ou de agravamento de seu quadro de 

saúde a depender dessa medida. Melhor sorte não assiste ao autor 

quanto à tutela de evidência, fundamentada nos “documentos juntados, em 

especial o depósitos/transferências realizados pelo Autor nas contas da 

Ré que demonstram, às escâncaras, o mal-ferimento de direito autoral, 

ante a ausência de retribuição aos recursos investidos no 

empreendimento, mormente pela suspensão de suas atividades no país” 

(sic). Isso porque a pretensão se amolda ao inciso IV, do art. 311, do CPC, 

que exige a formação do contraditório para a sua concessão, segundo 

entendimento jurisprudencial in verbis: “(...) A concessão da tutela de 

evidência, com base no disposto no inciso IV do art. 311 do NCPC (prova 

documental dos fatos constitutivos do direito do autor, acostada com a 

petição inicial, suficiente a ponto de inviabilizar que o réu oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável) depende do prévio contraditório, o que 

não ocorreu no caso em exame. Inteligência do parágrafo único do art. 

311, do NCPC. Precedente. Agravo de Instrumento improvido. (...) (AREsp 

1288485 – RS 2018/0104573-1 – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJ 

4.6.2018) Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de 

urgência. Por outro lado, no que tange à exibição de documentos, para 

que a parte requerida traga aos autos todos os documentos atinentes à 

conta do autor, impõe-se esclarecer que, a exibição de documentos, 

prevista nos arts. 396 e seguintes, do CPC, objetiva que a parte que está 

em poder de tais documentos os apresente para conhecimento do seu 

conteúdo. Desta feita, tendo o autor comprovado a relação jurídica com a 

ré, como bem descrito acima, mostra-se oportuno o pedido. Assim, 

determino que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, exiba toda a 

documentação referente à conta adquirida pelo requerente, nos termos do 

art. 398 do CPC. Defiro a gratuidade da justiça (art. 98, CPC). Cite-se a 

requerida para, querendo, responder à presente ação, no prazo de 15 

dias, nos termos do art. 511, CPC, sob pena de aplicação da confissão e 

da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1042421-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORIEDES CANABARRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1042421-18.2019.8.11.0041 – PJE DORIEDES CANABARRA 

SANTOS, qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo 

alega, no dia 08.3.2019 sofreu um acidente, provocando-lhe invalidez 

permanente, conforme atestam os inclusos documentos médicos, 

fazendo, assim, jus à indenização prevista na Lei n. 6.194/74, com 

redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Pede, assim, a procedência do 

pleito, a fim de ver a requerida condenada ao pagamento da verba 

indenizatória, bem como dos honorários advocatícios fixados em R$ 

3.000,00 (três mil reais). Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. Em contestação, a 

requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme 

Resolução n. 154/2006, bem como a readequação do valor da causa 
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conforme proveito econômico perseguido. Quanto ao mérito, diz inexistir 

prova acerca da invalidez narrada ou do nexo causal entre a suposta 

lesão e o acidente de trânsito, especialmente porque o boletim de 

ocorrência elaborado com base de declarações unilaterais não possuem 

força probantes, bem como a ausência do laudo do IML. Afirma que a 

condenação, caso ocorra, só deverá ser estabelecida após a 

comprovação da invalidez, mediante perícia médica, observando-se, 

obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e 

que os juros deverão incidir da citação válida e a correção monetária a 

partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o 

acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, pugna pela 

improcedência do pedido. A audiência de conciliação restou inexitosa, 

saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial 

apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

incompleta, quantificada em 10% . Em impugnação, a parte autora reitera 

os termos da inicia inicial. As partes não se opuseram ao resultado obtido 

na perícia. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, 

ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas 

pela requerida, cumprindo salientar, quanto à primeira, não ser possível a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da lide, haja vista que 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, 

tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto ao valor da 

causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, 

de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será 

“na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido”, de sorte que se a demandante pretende receber a quantia de 

até o teto máximo previsto na Lei n. 6.194/74, que é de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), não há se falar em retificação do valor da 

causa fixado nessa quantia, mesmo porque sem a quantificação da lesão 

não é possível atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. 

Assim, AFASTO as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 
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inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da requerente, justamente por possuir 

melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o grau da 

lesão sofrido pela parte demandante. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

requerente, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e documento médico, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com lesão na face, o que 

foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada 

aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada 

em 10%. Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de pagamento de 

Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de 

ocorrência quando presentes outros elementos nos autos que 

demonstrem o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, segundo entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO 

POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no registro policial, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, que a 

invalidez parcial da parte requerente decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o requerente teve 

afetado de forma parcial e definitiva a estrutura da face, quantificada em 

10%, assim se inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a lesão na face corresponde a 100%, 

logo, considerando que a lesão foi quantificada em 10% revela-se justa e 

adequada a fixação de 10% de 100% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 1.350,00 (hum mil, trezentos e cinquenta reais). Diante do 

exposto, julgo procedente o pedido formulado por Doriedes Canabarra 

Santos na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao 

pagamento do valor de R$ 1.350,00 (hum mil, trezentos e cinquenta reais) 

- (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros 

legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 

426). Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, cabendo pontuar, quanto à fixação da verba 

honorária, que quando o valor da condenação for ínfimo, como neste 

caso, a jurisprudência te adotado o seguinte posicionamento: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, com suporte no art. 85, § 

8º, do CPC, fixo os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em 

conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040537-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY COUTINHO NANETE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1040537-51.2019.8.11.0041 – PJE WESLEY COUTINHO NANETE, 

qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 30.8.2019 sofreu um acidente 

de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e permanente, 

segundo atestam os documentos anexados aos autos. Ressalta, 

inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a negativa ao 

requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e os danos morais 

sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido fratura no úmero esquerdo 

e demais lesões a serem apuradas em perícia, fazendo, assim, jus ao 

pagamento de indenização. Pede, assim, a procedência do pleito, bem 

como que a comunicação entre as partes só ocorra mediante o processo 

e que os honorários sejam fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais) ou em 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme § 8º, do 

art. 85, do CPC. Ao final, para fins de prequestionamento em caso de 

indeferimento da justiça gratuita, seja consignada violação ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem 

como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 1.060/50. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 
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demandada. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a 

inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo 

passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem como a 

readequação do valor da causa conforme proveito econômico perseguido. 

Sustenta, ainda, a ausência de requerimento administrativo. No mérito, diz 

que a parte autora não comprova o seu direito indenizatório, vez que a 

documentação que acompanha a inicial é insuficiente a demonstrar o nexo 

de causalidade entre a suposta lesão e o acidente de trânsito descrito, 

pois sequer foi juntado laudo do IML e o boletim de ocorrência elaborado 

unilateralmente não possui força probante e refuta a pretensão de 

indenização por danos morais. Pede, enfim, em caso de condenação, que 

a indenização seja fixada conforme Lei n. 11.945/2009, e os juros a incidir 

a partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada 

em 75%. Em impugnação, a parte autora reitera os termos da inicia inicial e 

pugna pela condenação da ré em litigância de má-fé, bem como a fixação 

dos honorários em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). As partes não 

se opuseram ao resultado obtido na perícia. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, cumprindo salientar, quanto à 

primeira, não ser possível a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo 

da lide, haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a 

solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da 

Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar em face de 

quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- 

INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto ao valor da 

causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, 

de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será 

“na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido”, de sorte que se o demandante pretende receber a quantia de 

até o teto máximo da indenização, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) mais os danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), não há se falar em retificação do valor da causa fixado em R$ 

28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). Além disso, sem a 

quantificação da lesão não é possível atribuir valor exato do proveito 

econômico pretendido. Quanto à ausência de requerimento administrativo, 

cumpre assinalar que o Supremo Tribunal Federal, quando dos 

julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, além de a parte autora ter 

tentado protocolizar o requerimento administrativo, conforme ata notarial 

de constatação de fato, foi contestada a ação, não havendo, desse modo, 

que se falar em falta de interesse de agir. Rejeito, portanto, as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 
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Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento do requerente, justamente por possuir 

melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o grau da 

lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

requerente, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e documento médico, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pela parte requerente decorrente de acidente de veículo, bem 

como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas no 

ombro esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 75%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos do boletim de ocorrência, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o 

laudo do IML, tendo em vista que o referido documento não é prova 

indispensável para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva 

para o caso de indenização administrativa. A jurisprudência tem se 

posicionado nesse sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - 

AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - 

POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 122 de 665



trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a 

parte requerente teve afetado de forma parcial e definitiva as funções do 

ombro esquerdo, quantificada em 75%, assim se inferindo do laudo médico 

já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a 

perda completa da mobilidade de um dos ombros corresponde a 25%, 

logo, considerando que a lesão foi quantificada em 75% revela-se justa e 

adequada a fixação de 75% de 25% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). Referente à proibição da requerida de comunicar-se com 

a parte autora extra processo, que, conforme sustentado na peça 

primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida não deverá procurar 

a parte autora em sua residência para tratar de assunto relacionado ao 

processo, sobretudo para persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, 

cumprindo salientar que, a partir da distribuição da ação, toda e qualquer 

questão deverá ser discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece 

guarida a pretensão, especialmente porque a proibição de abordagem na 

residência da parte autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. No que 

tange ao argumento de que a requerida deverá ser condenada como 

litigante de má-fé impõe-se esclarecer que, para a configuração da 

litigância de má-fé, na hipótese descrita no art. 80, II, do CPC, faz-se 

necessária a presença de elementos que denotem a real intenção do 

litigante em faltar com a verdade, a fim de confundir a parte adversa ou de 

iludir o julgador, para a obtenção de vantagem no processo, situação não 

verificada nos autos. Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a 

jurisprudência, a condenação em litigância de má-fé exige o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam, que a conduta esteja 

inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, que à parte tenha sido 

dada oportunidade de se defender e, por último, que a conduta tenha 

trazido prejuízo à parte adversa, consoante se observa dos seguintes 

julgados: “Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se 

subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; 

que a parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); 

e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 

135/187, 146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL 

DE FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por 

si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez 

que não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ 

PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pelas partes, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Wesley 

Coutinho Nanete na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT de 

c/c Pedido de Danos Morais proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 

(dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) - (Anexo 

da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), 

deixando, porém, de condená-la em danos morais. Condeno também a 

parte ré ao pagamento das custas processuais. No que diz respeito à 

fixação da verba honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, 

como neste caso, a jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do 

CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se 

em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, esclarecendo não se aplicar as normas 

do parágrafo único do art. 86 do CPC, dado o princípio da causalidade. 

Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042017-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEOMAR PEREIRA MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1042017-64.2019.8.11.0041 – PJE ELEOMAR PEREIRA MIRANDA, 

qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 20.7.2019 sofreu um acidente 

de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e permanente, 

segundo atestam os documentos anexados aos autos. Ressalta, 

inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a negativa ao 

requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e os danos morais 
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sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido fratura de antebraço direito, 

membro superior direito e demais lesões a serem apuradas em perícia, 

fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização. Pede, assim, a 

procedência do pleito, bem como que a comunicação entre as partes só 

ocorra mediante o processo e que os honorários sejam fixados em R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ou em 20% sobre o valor atualizado 

da causa, conforme § 8º, do art. 85, do CPC. Ao final, para fins de 

prequestionamento em caso de indeferimento da justiça gratuita, seja 

consignada violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, 

XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 

1.060/50. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem 

como a readequação do valor da causa conforme proveito econômico 

perseguido. Sustenta, ainda, a ausência de requerimento administrativo. 

No mérito, diz que a parte autora não comprova o seu direito indenizatório, 

vez que a documentação que acompanha a inicial é insuficiente a 

demonstrar o nexo de causalidade entre a suposta lesão e o acidente de 

trânsito descrito, pois sequer foi juntado laudo do IML e o boletim de 

ocorrência elaborado unilateralmente não possui força probante e refuta a 

pretensão de indenização por danos morais. Pede, enfim, em caso de 

condenação, que a indenização seja fixada conforme Lei n. 11.945/2009, 

e os juros a incidir a partir da citação válida, correção monetária conforme 

a data do ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos 

termos do art. 85, do CPC. A audiência de conciliação restou inexitosa, 

saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial 

apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

incompleta, quantificada em 75%. Em impugnação, a parte autora reitera 

os termos da inicia inicial e pugna pela condenação da ré em litigância de 

má-fé, bem como a fixação dos honorários em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais). As partes não se opuseram ao resultado obtido na 

perícia. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de 

adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela 

requerida, cumprindo salientar, quanto à primeira, não ser possível a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da lide, haja vista que 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, 

tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto ao valor da 

causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, 

de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será 

“na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido”, de sorte que se o demandante pretende receber a quantia de 

até o teto máximo da indenização, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) mais os danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), não há se falar em retificação do valor da causa fixado em R$ 

28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). Além disso, sem a 

quantificação da lesão não é possível atribuir valor exato do proveito 

econômico pretendido. Quanto à ausência de requerimento administrativo, 

cumpre assinalar que o Supremo Tribunal Federal, quando dos 

julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 
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contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, além de a parte autora ter 

tentado protocolizar o requerimento administrativo, conforme ata notarial 

de constatação de fato, foi contestada a ação, não havendo, desse modo, 

que se falar em falta de interesse de agir. Rejeito, portanto, as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento do requerente, justamente por possuir 

melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o grau da 

lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

requerente, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e prontuário médico, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pela parte requerente decorrente de acidente de veículo, bem 

como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas no 

punho direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 75%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos do boletim de ocorrência, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o 

laudo do IML, tendo em vista que o referido documento não é prova 

indispensável para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva 

para o caso de indenização administrativa. A jurisprudência tem se 

posicionado nesse sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - 

AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - 

POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 
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IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a 

parte requerente teve afetado de forma parcial e definitiva as funções do 

punho direito, quantificada em 75%, assim se inferindo do laudo médico já 

mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

completa da mobilidade de um dos punhos corresponde a 25%, logo, 

considerando que a lesão foi quantificada em 75% revela-se justa e 

adequada a fixação de 75% de 25% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). Referente à proibição da requerida de comunicar-se com 

a parte autora extra processo, que, conforme sustentado na peça 

primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida não deverá procurar 

a parte autora em sua residência para tratar de assunto relacionado ao 

processo, sobretudo para persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, 

cumprindo salientar que, a partir da distribuição da ação, toda e qualquer 

questão deverá ser discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece 

guarida a pretensão, especialmente porque a proibição de abordagem na 

residência da parte autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. No que 

tange ao argumento de que a requerida deverá ser condenada como 

litigante de má-fé impõe-se esclarecer que, para a configuração da 

litigância de má-fé, na hipótese descrita no art. 80, II, do CPC, faz-se 

necessária a presença de elementos que denotem a real intenção do 

litigante em faltar com a verdade, a fim de confundir a parte adversa ou de 

iludir o julgador, para a obtenção de vantagem no processo, situação não 

verificada nos autos. Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a 

jurisprudência, a condenação em litigância de má-fé exige o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam, que a conduta esteja 

inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, que à parte tenha sido 

dada oportunidade de se defender e, por último, que a conduta tenha 

trazido prejuízo à parte adversa, consoante se observa dos seguintes 

julgados: “Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se 

subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; 

que a parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); 

e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 

135/187, 146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL 

DE FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por 

si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez 

que não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ 

PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pelas partes, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Eleomar 

Pereira Miranda na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT de 

c/c Pedido de Danos Morais proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 

(dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) - (Anexo 

da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), 

deixando, porém, de condená-la em danos morais. Condeno também a 

parte ré ao pagamento das custas processuais. No que diz respeito à 

fixação da verba honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, 

como neste caso, a jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do 

CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se 

em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, esclarecendo não se aplicar as normas 

do parágrafo único do art. 86 do CPC, dado o princípio da causalidade. 

Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032384-29.2019.8.11.0041
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS
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Autos n. 1032384-29.2019.8.11.0041 – PJE ANDERSON BRITO FLORES, 

qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 15.7.2019 sofreu um acidente 

de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e permanente, 

segundo atestam os documentos anexados aos autos. Ressalta, 

inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a negativa ao 

requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e os danos morais 

sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido politrauma, polifratura e 

fratura da perna, fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização em 

grau maior, ou seja, em 100%. Pede, assim, a procedência do pleito, bem 

como que a comunicação entre as partes só ocorra mediante o processo 

e que os honorários sejam fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais) ou em 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme § 8º, do 

art. 85, do CPC. Ao final, para fins de prequestionamento em caso de 

indeferimento da justiça gratuita, seja consignada violação ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem 

como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 1.060/50. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a 

inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo 

passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem como a ausência 

de requerimento administrativo. No mérito, diz que a autora não comprova 

o seu direito indenizatório, vez que a documentação que acompanha a 

inicial é insuficiente a demonstrar o nexo de causalidade entre a suposta 

lesão e o acidente de trânsito descrito, pois sequer foi juntado laudo do 

IML e o boletim de ocorrência elaborado unilateralmente não possui força 

probante e refuta a pretensão de indenização por danos morais. Pede, 

enfim, em caso de condenação, que a indenização seja fixada conforme 

Lei n. 11.945/2009, e os juros a incidir a partir da citação válida, correção 

monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários em 

patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. A audiência de conciliação 

restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o 

laudo pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesão 

parcial incompleta, quantifica em 50%. Em impugnação, a parte autora 

reitera os termos da inicia inicial e pugna pela condenação da ré em 

litigância de má-fé, bem como a fixação dos honorários em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais). As partes não se opuseram ao resultado 

obtido na perícia. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, 

ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas 

pela requerida, cumprindo salientar, quanto à primeira, não ser possível a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da lide, haja vista que 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, 

tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 
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itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, além de a parte autora ter 

tentado protocolizar o requerimento administrativo, conforme ata notarial 

de constatação de fato, foi contestada a ação, não havendo, desse modo, 

que se falar em falta de interesse de agir. Rejeito, portanto, as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da parte requerente, justamente por 

possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o 

grau da lesão sofrido pela parte demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e documentos médicos, 

ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos 

danos sofridos pela parte requerente decorrente de acidente de veículo, 

bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas 

no membro inferior direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para 

Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão 

parcial incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, cumpre esclarecer 

que para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no boletim de ocorrência, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o 

laudo do IML, tendo em vista que o referido documento não é prova 

indispensável para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva 

para o caso de indenização administrativa. A jurisprudência tem se 

posicionado nesse sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - 

AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - 

POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 
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laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a 

parte requerente teve afetado de forma parcial e definitiva as funções do 

membro inferior direito, quantificada em 50%, assim se inferindo do laudo 

médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros inferiores corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão 

foi quantificada em 50% revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais). Referente à proibição da requerida de 

comunicar-se com a parte autora extra processo, que, conforme 

sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida 

não deverá procurar a parte autora em sua residência para tratar de 

assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. No que tange ao argumento de que a 

requerida deverá ser condenada como litigante de má-fé impõe-se 

esclarecer que, para a configuração da litigância de má-fé, na hipótese 

descrita no art. 80, II, do CPC, faz-se necessária a presença de elementos 

que denotem a real intenção do litigante em faltar com a verdade, a fim de 

confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, para a obtenção de 

vantagem no processo, situação não verificada nos autos. Ademais, 

cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a condenação em 

litigância de má-fé exige o preenchimento de três requisitos, quais sejam, 

que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, 

que à parte tenha sido dada oportunidade de se defender e, por último, 

que a conduta tenha trazido prejuízo à parte adversa, consoante se 

observa dos seguintes julgados: “Para a condenação em litigância de 

má-fé, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: 

que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente 

elencadas no art. 17 do CPC; que a parte tenha sido oferecida 

oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da sua conduta resulte 

prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 146/136 – 

destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO 

– CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – 

Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada em litigância 

de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam, 

que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses taxativas 

elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que tenha sido 

oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta resulte 

algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé processual 

e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível a 

condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por 

si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez 

que não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ 

PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pelas partes, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Anderson 

Brito Flores na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c 

Pedido de Danos Morais proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), 

deixando, porém, de condená-la em danos morais. Condeno também a 

parte ré ao pagamento das custas processuais. No que diz respeito à 

fixação da verba honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, 

como neste caso, a jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do 

CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se 

em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, esclarecendo não se aplicar as normas 

do parágrafo único do art. 86 do CPC, dado o princípio da causalidade. 

Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028794-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PEREIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

A. A. P. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):
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JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1028794-44.2019.8.11.0041 – PJE ANA ALICE PEREIRA RIBEIRO, 

menor, representada por sua genitora Maria Jose Pereira Ribeiro, ambas 

qualificadas nos autos, propôs “Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 12.5.2019 sofreu um acidente 

de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e permanente, 

segundo atestam os documentos anexados aos autos. Ressalta, 

inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a negativa ao 

requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e os danos morais 

sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido fratura de úmero direito, no 

membro superior direito e demais lesões a serem apuradas em perícia, 

fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização. Pede, assim, a 

procedência do pleito, bem como que a comunicação entre as partes só 

ocorra mediante o processo e que os honorários sejam fixados em R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ou em 20% sobre o valor atualizado 

da causa, conforme § 8º, do art. 85, do CPC. Ao final, para fins de 

prequestionamento em caso de indeferimento da justiça gratuita, seja 

consignada violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, 

XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 

1.060/50. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem 

como a readequação do valor da causa conforme proveito econômico 

perseguido. Sustenta, ainda, a ausência de requerimento administrativo. 

No mérito, diz que a autora não comprova o seu direito indenizatório, vez 

que a documentação que acompanha a inicial é insuficiente a demonstrar 

o nexo de causalidade entre a suposta lesão e o acidente de trânsito 

descrito, pois sequer foi juntado laudo do IML e o boletim de ocorrência 

elaborado unilateralmente não possui força probante e refuta a pretensão 

de indenização por danos morais. Pede, enfim, em caso de condenação, 

que a indenização seja fixada conforme Lei n. 11.945/2009, e os juros a 

incidir a partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada 

em 50%. Em impugnação, a parte autora reitera os termos da inicia inicial e 

pugna pela condenação da ré em litigância de má-fé, bem como a fixação 

dos honorários em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). As partes não 

se opuseram ao resultado obtido na perícia. Instado a se manifestar, o 

Ministério Público foi parcialmente favorável a pretensão. É o relatório. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não 

haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, 

I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, cumprindo 

salientar, quanto à primeira, não ser possível a inclusão da Seguradora 

Líder no polo passivo da lide, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- 

INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto ao valor da 

causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, 

de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será 

“na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido”, de sorte que se o demandante pretende receber a quantia de 

até o teto máximo da indenização, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) mais os danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), não há se falar em retificação do valor da causa fixado em R$ 

28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). Além disso, sem a 

quantificação da lesão não é possível atribuir valor exato do proveito 

econômico pretendido. Quanto à ausência de requerimento administrativo, 

cumpre assinalar que o Supremo Tribunal Federal, quando dos 

julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 
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interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, além de a parte autora ter 

tentado protocolizar o requerimento administrativo, conforme ata notarial 

de constatação de fato, foi contestada a ação, não havendo, desse modo, 

que se falar em falta de interesse de agir. Rejeito, portanto, as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento do requerente, justamente por possuir 

melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o grau da 

lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

requerente, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e documento médico, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pela parte requerente decorrente de acidente de veículo, bem 

como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas no 

membro superior direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para 

Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão 

parcial incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, cumpre esclarecer 

que para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 
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Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos do boletim de ocorrência, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o 

laudo do IML, tendo em vista que o referido documento não é prova 

indispensável para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva 

para o caso de indenização administrativa. A jurisprudência tem se 

posicionado nesse sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - 

AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - 

POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a 

parte requerente teve afetado de forma parcial e definitiva as funções do 

membro superior direito, quantificada em 50%, assim se inferindo do laudo 

médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão 

foi quantificada em 50% revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais). Referente à proibição da requerida de 

comunicar-se com a parte autora extra processo, que, conforme 

sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida 

não deverá procurar a parte autora em sua residência para tratar de 

assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. No que tange ao argumento de que a 

requerida deverá ser condenada como litigante de má-fé impõe-se 

esclarecer que, para a configuração da litigância de má-fé, na hipótese 

descrita no art. 80, II, do CPC, faz-se necessária a presença de elementos 

que denotem a real intenção do litigante em faltar com a verdade, a fim de 

confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, para a obtenção de 

vantagem no processo, situação não verificada nos autos. Ademais, 

cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a condenação em 

litigância de má-fé exige o preenchimento de três requisitos, quais sejam, 

que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, 

que à parte tenha sido dada oportunidade de se defender e, por último, 

que a conduta tenha trazido prejuízo à parte adversa, consoante se 

observa dos seguintes julgados: “Para a condenação em litigância de 

má-fé, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: 

que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente 

elencadas no art. 17 do CPC; que a parte tenha sido oferecida 

oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da sua conduta resulte 

prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 146/136 – 

destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO 

– CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – 

Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada em litigância 

de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam, 

que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses taxativas 

elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que tenha sido 

oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta resulte 

algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé processual 

e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível a 

condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por 

si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez 

que não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ 

PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pelas partes, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Ana Alice 

Pereira Ribeiro, menor, representada por sua genitora Maria Jose Pereira 

Ribeiro na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT de c/c Pedido 

de Danos Morais proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), deixando, porém, de 

condená-la em danos morais. Condeno também a parte ré ao pagamento 

das custas processuais. No que diz respeito à fixação da verba 

honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, como neste caso, a 

jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno que seja o valor da 

causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, que 

devem corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; nada 

importa que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se o 

processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no 

STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 

28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, 

não autoriza se fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” 

(STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). 

Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência 

em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, 

que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço, esclarecendo não se aplicar as normas do parágrafo único do 

art. 86 do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 
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Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028446-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN GOMES VERONEZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1028446-26.2019.8.11.0041 – PJE GEAN GOMES VERONEZI, 

qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” em face de SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 28.12.2018 

sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial 

e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. 

Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a negativa ao 

requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e os danos morais 

sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido fratura de punho esquerdo, 

no membro inferior esquerdo e demais lesões a serem apuradas em 

perícia, fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização. Pede, assim, a 

procedência do pleito, bem como que a comunicação entre as partes só 

ocorra mediante o processo e que os honorários sejam fixados em R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ou em 20% sobre o valor atualizado 

da causa, conforme § 8º, do art. 85, do CPC. Ao final, para fins de 

prequestionamento em caso de indeferimento da justiça gratuita, seja 

consignada violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, 

XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 

1.060/50. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a readequação do valor da causa conforme proveito 

econômico perseguido. No mérito, diz que a parte autora não comprova o 

seu direito indenizatório, vez que a documentação que acompanha a inicial 

é insuficiente a demonstrar o nexo de causalidade entre a suposta lesão e 

o acidente de trânsito descrito, pois sequer foi juntado laudo do IML e o 

boletim de ocorrência elaborado unilateralmente não possui força probante 

e refuta a pretensão de indenização por danos morais. Pede, enfim, em 

caso de condenação, que a indenização seja fixada conforme Lei n. 

11.945/2009, e os juros a incidir a partir da citação válida, correção 

monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários em 

patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. A audiência de conciliação 

restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o 

laudo pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesão 

parcial incompleta, quantificada em 50%. Em impugnação, a parte autora 

reitera os termos da inicia inicial e pugna pela condenação da ré em 

litigância de má-fé, bem como a fixação dos honorários em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais). As partes não se opuseram ao resultado 

obtido na perícia. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, 

ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise da preliminar arguida pela 

requerida, cumprindo salientar, quanto ao valor da causa, nenhuma razão 

assiste à requerida em suas argumentações, pois, de acordo com o que 

prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será “na ação indenizatória, 

inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”, de sorte que se o 

demandante pretende receber a quantia de até o teto máximo da 

indenização, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) mais os 

danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não há se falar em 

retificação do valor da causa fixado em R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos reais). Além disso, sem a quantificação da lesão não é 

possível atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. Rejeito, 

portanto, a preliminar. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 
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interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento do requerente, justamente por possuir 

melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o grau da 

lesão sofrido pela parte demandante. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

requerente, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e documento médico, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pela parte requerente decorrente de acidente de veículo, bem 

como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas no 

punho esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos do boletim de ocorrência, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o 

laudo do IML, tendo em vista que o referido documento não é prova 

indispensável para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva 

para o caso de indenização administrativa. A jurisprudência tem se 

posicionado nesse sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - 

AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - 

POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a 

parte requerente teve afetado de forma parcial e definitiva as funções do 

punho esquerdo, quantificada em 50%, assim se inferindo do laudo médico 

já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a 

perda completa da mobilidade de um dos punhos corresponde a 25%, 

logo, considerando que a lesão foi quantificada em 50% revela-se justa e 

adequada a fixação de 50% de 25% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Referente à proibição da requerida de comunicar-se 

com a parte autora extra processo, que, conforme sustentado na peça 

primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida não deverá procurar 

a parte autora em sua residência para tratar de assunto relacionado ao 

processo, sobretudo para persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, 

cumprindo salientar que, a partir da distribuição da ação, toda e qualquer 

questão deverá ser discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece 

guarida a pretensão, especialmente porque a proibição de abordagem na 

residência da parte autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. No que 

tange ao argumento de que a requerida deverá ser condenada como 

litigante de má-fé impõe-se esclarecer que, para a configuração da 

litigância de má-fé, na hipótese descrita no art. 80, II, do CPC, faz-se 

necessária a presença de elementos que denotem a real intenção do 

litigante em faltar com a verdade, a fim de confundir a parte adversa ou de 

iludir o julgador, para a obtenção de vantagem no processo, situação não 

verificada nos autos. Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a 

jurisprudência, a condenação em litigância de má-fé exige o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam, que a conduta esteja 

inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, que à parte tenha sido 

dada oportunidade de se defender e, por último, que a conduta tenha 

trazido prejuízo à parte adversa, consoante se observa dos seguintes 

julgados: “Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se 

subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; 

que a parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); 

e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 

135/187, 146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL 

DE FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por 

si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez 

que não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ 

PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 
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1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pelas partes, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Gean 

Gomes Veronezi na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c 

Pedido de Danos Morais proposta em face da Seguradora Líder Dos 

Consórcios De Seguro Dpvat S.A, para condená-la ao pagamento do valor 

de R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426), deixando, porém, de condená-la em danos 

morais. Condeno também a parte ré ao pagamento das custas 

processuais. No que diz respeito à fixação da verba honorária, quando for 

ínfimo o valor da condenação, como neste caso, a jurisprudência assim 

tem se posicionado: “Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não 

podem aviltar os honorários de advogado, que devem corresponder à 

justa remuneração do trabalho profissional; nada importa que o vulto da 

demanda não justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, 

obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 

325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 

4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem 

em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com 

suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não 

é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, esclarecendo 

não se aplicar as normas do parágrafo único do art. 86 do CPC, dado o 

princípio da causalidade. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões 

no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038340-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1038340-26.2019.8.11.0041 – PJE GILBERTO MARCHI, 

qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório” 

em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica 

de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 

09.1.2019 sofreu um acidente, provocando-lhe invalidez permanente, 

conforme atestam os inclusos documentos médicos, fazendo, assim, jus à 

indenização prevista na Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 

11.482/2007. Pede, assim, a procedência do pleito, a fim de ver a 

requerida condenada ao pagamento da verba indenizatória, bem como dos 

honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais). Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as 

partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado 

no referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, 

quantificada em 50% . Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, 

a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no 

polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006. Quanto ao mérito, 

diz inexistir prova acerca da invalidez narrada ou do nexo causal entre a 

suposta lesão e o acidente de trânsito, especialmente porque o boletim de 

ocorrência elaborado com base de declarações unilaterais não possuem 

força probantes, bem como a ausência do laudo do IML. Afirma que a 

condenação, caso ocorra, só deverá ser estabelecida após a 

comprovação da invalidez, mediante perícia médica, observando-se, 

obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e 

que os juros deverão incidir da citação válida e a correção monetária a 

partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o 

acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, pugna pela 

improcedência do pedido. Em impugnação, a parte autora reitera os termos 

da inicia inicial. As partes não se opuseram ao resultado obtido na perícia. 

É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise da preliminar arguida pela requerida, cumprindo 

salientar não ser possível a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo 

da lide, haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a 

solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da 

Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar em face de 

quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- 

INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Assim, AFASTO a 

preliminar. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 
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AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da requerente, justamente por possuir 

melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o grau da 

lesão sofrido pela parte demandante. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

requerente, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e documento médico, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pela parte requerente decorrente de acidente de veículo, bem 

como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com fratura no pé 

esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no registro policial, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, que a 

invalidez parcial da parte requerente decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a parte requerente 

teve afetado de forma parcial e definitiva as funções do pé esquerdo, 

quantificada em 50%, assim se inferindo do laudo médico já mencionado. 

De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos pés corresponde a 50%, logo, 

considerando que a lesão foi quantificada em 50% revela-se justa e 
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adequada a fixação de 50% de 50% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais). Diante 

do exposto, julgo procedente o pedido formulado por Gilberto Marchi na 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório proposta em face da Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 

R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, cabendo pontuar, quanto à fixação da verba 

honorária, que quando o valor da condenação for ínfimo, como neste 

caso, a jurisprudência te adotado o seguinte posicionamento: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, com suporte no art. 85, § 

8º, do CPC, fixo os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em 

conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.
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Autos n. 1038955-16.2019.8.11.0041 – PJE BENEDITO FRANCISCO DA 

CUNHA NETO, qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança de 

Benefício do Seguro Obrigatório - DPVAT” em face da SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 17 de 

fevereiro de 2019 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Alega fazer jus à indenização securitária no 

montante de 40 (quarenta) salários mínimos, em decorrência das fraturas 

sofridas em membro superior direito. Pede, assim, a procedência do pleito, 

com a condenação da requerida ao pagamento da verba indenizatória, 

mais honorários fixados no patamar de 20% sobre o valor atualizado da 

causa. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. A audiência de conciliação restou 

inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo 

pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Em contestação, a requerida, em 

preliminar, sustenta a falta de interesse processual, tendo em vista que a 

autora não apresentou os documentos devidos em sede administrativa. No 

mérito que, em caso de condenação, deve ser observada, 

obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e 

que os juros deverão incidir da citação válida e a correção monetária a 

partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). O autor foi favorável 

à perícia médica, enquanto que a requerida nada falou. Em impugnação à 

contestação, a parte autora refuta as teses da defesa e reitera os termos 

da inicial. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes de adentrar o 

mérito, impõe-se a análise da preliminar arguida pela requerida, cumprindo 

salientar, que sobre a alegada falta de interesse processual por ausência 

de conclusão do processo administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 
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ré contestado a ação, a não conclusão do processo administrativo não 

enseja a extinção do processo por falta de interesse de agir. Assim, 

AFASTO a preliminar. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Observa-se que os 

documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência 

policial e em boletim de atendimento médico, ao contrário do afirmado pela 

requerida, demonstram a ocorrência dos danos sofridos pela parte 

requerente decorrentes de acidente de veículo, bem como o nexo de 

causalidade, tendo sido diagnosticada com sequelas no membro superior 

direito, o que foi confirmado na perícia médica realizada e anexada aos 

autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 

50%. Desse modo, restando comprovada, extreme de dúvida, através dos 

documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, 

que a invalidez do requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, 

assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o 

quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei 

n. 6.194/74). No caso em apreço, o requerente teve afetada de forma 

parcial e definitiva a função do membro superior direito, quantificada em 

50%, assim se inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional 

acima descrita corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 50%, revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais). Quanto ao pedido do autor de que a 

indenização seja fixada em salários mínimos, impõe-se esclarecer que, 

com a modificação ocorrida nos valores das indenizações do Seguro 

Obrigatório, por meio da Medida Provisória nº 340/06, posteriormente 

convertida em Lei nº 11.482/07, as indenizações passaram a ser 

determinadas conforme valores fixos e não mais em salários mínimos, 

segundo se infere da transcrição a seguir e também mencionada pelo 

próprio autor em peça primeira “in verbis”: “Art. 3º. Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) - no caso de morte;”[1] Assim, para os sinistros ocorridos a partir 

dessa alteração, não mais se aplica os parâmetro anteriores, conforme 

salário mínimo, segundo se infere também dos arestos a seguir: “AGRAVO 

INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À 

APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

INCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO – SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA 

DO SINISTRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Em se tratando 

de sinistro ocorrido na vigência da Lei n. 6.194/74, a indenização 

decorrente do seguro DPVAT deve ser apurada com base no valor do 

sa lá r io  mín imo v igente  na  da ta  do  s in i s t ro . ”  (N .U 

0044683-18.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. 

Márcio Aparecido Guedes, j. 3.10.2018, p.DJE 19.10.2018) “AÇÃO 

RESCISÓRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

PRELIMINAR - FALTA DA CONDIÇÃO DA AÇÃO - ANÁLISE EM CONJUNTO 

COM MÉRITO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 6.194/74 - 

UTILIZAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA LIQUIDAÇÃO - 

CORREÇÃO MONETÁRIA EXCLUÍDA - BIS IN IDEM AFASTADO - 

DISSONÂNCIA DO MP - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. O acidente 

ocorrido na vigência da Lei n. 6.194/74, deve ser aplicado o Art. 3°, alínea 

“a”, da Lei que determinava o valor máximo da indenização em 40 

(quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País à época 

da liquidação do sinistro (artigo 5º, § 1º, da aludida Lei). Assim, correto o 

uso do salário mínimo ao tempo da liquidação para o cálculo da 

indenização no caso concreto. Ocorrendo a reposição do valor da moeda 

corroído pela inflação de forma automática, deve ser excluída a correção 

monetária, sob pena de bis in idem.” (N.U 0093560-57.2016.8.11.0000 – 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Maria Helena Gargaglione 

Póvoas, j. 3.5.2018, p. no DJE 8.5.2018) No caso dos autos o autor sofreu 

acidente em 2019, ou seja, quando já estava em vigor a Lei nº 

11.482/2007, de modo que a análise do pedido está em perfeita sintonia 

com a legislação vigente (art. 3º, inciso I, da Lei 6.194/74, acrescentado 

pela Lei nº 11.482/07). Diante do exposto, julgo parcialmente procedente 

os pedidos formulados por Benedito Francisco Da Cunha Neto na Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A, para condená-la ao pagamento do 

valor R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) - (Anexo 

da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Quanto aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, 

cumpre assinalar que a parte que deu causa à propositura da ação deve 

responder pelas despesas processuais. O não atendimento do 

requerimento administrativo configura resistência injustificada a impor a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 

custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, 

condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do § 8º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da 

demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, cumprindo salientar não se aplicar aqui 

as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P. I. C. [1] Lei N.º 6.194/74, alterada pela Lei 

N.º 11.482/07.
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Autos n. 1039886-19.2019.8.11.0041 – PJE JOSE FERREIRA MIRANDA, 

qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 02.4.2014 sofreu um 

acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. Diz 

que em virtude da lesão sofrida faz jus ao pagamento integral da 

indenização, sem graduação da invalidez, enfatizando ser inconstitucional 

a Medida Provisória n. 451/2008 e a Lei 11.945/2009, porque ambas violam 

a dignidade da pessoa humana. Pede, assim, a procedência do pleito, a fim 

de ver a requerida condenada ao pagamento da verba indenizatória, bem 

como dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor 

atualizado da causa, além da inversão do ônus da prova. Ao final, para 

fins de prequestionamento em caso de indeferimento da justiça gratuita, 

seja consignada violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 

5º, XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 

1.060/50. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem 

como a adequação do valor da causa conforme proveito econômico 
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perseguido. Sustenta, ainda, a prejudicial de mérito, a prescrição trienal. 

Quanto ao mérito, diz não ser devido o pagamento de indenizado a parte 

segurada inadimplente, como no caso da parte autora, enfatizando 

inexistir prova acerca da invalidez narrada ou do nexo causal entre a 

suposta lesão e o acidente de trânsito, especialmente porque o boletim de 

ocorrência elaborado com base de declarações unilaterais não possuem 

força probantes, bem como a ausência do laudo do IML. Defende a 

constitucionalidade da Medida Provisória n. 451/2008 e da Lei n. 

11.494/2009, afirmando, ainda, ser imprescindível a produção de prova 

pericial, com vistas à apuração e quantificação do grau de invalidez e, em 

caso de condenação, pede seja observada, obrigatoriamente, a Tabela de 

Danos de Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão incidir da 

citação válida e a correção monetária a partir do evento danoso (Súmulas 

n. 580 e 426/STJ). A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as 

partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado 

no referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, 

quantificada em 50%. As partes não se manifestaram acerca do resultado 

obtido no laudo. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, 

porém, de adentrar o mérito ou mesmo a análises das preliminares, sobre 

a prejudicial alegada de prescrição trienal, prevista na Súmula 405, do 

STJ[1], impõe-se assinalar que, de acordo com o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, consolidado por meio da Súmula 278[2], o termo inicial 

do prazo prescricional em ações indenizatórias conta-se a partir do 

momento em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade 

laboral. A despeito de o acidente sub judice ter ocorrido em agosto de 

2014, conforme documentação contida nos autos, é certo que as 

sequelas dele decorrentes só ficaram cristalinamente demonstradas 

quando da realização da perícia médica, cujo laudo foi definitivo para 

mensurar a extensão da incapacidade da parte autora. O Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso é nesse sentido, segundo se infere do julgado "in 

verbis": “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ 

PERMANENTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - 

CIÊNCIA INEQUÍVOCA EXTENSÃO E PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE - 

LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - RECURSO DESPROVIDO. “Nas 

ações de indenização decorrente de seguro DPVAT , a ciência inequívoca 

do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo 

prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez 

permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução” (Súmula 573, Segunda Seção, julgado 

em 22.06.2016, DJe 27.06.2016).” (N.U 0002436-05.2012.8.11.0009 - 

Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. José Zuquim Nogueira, j. 

19.2.2020, p. DJE 21.2.2020) Nesse passo, considerando que o marco 

inicial do prazo prescricional só teve início a partir do laudo médico 

conclusivo, que foi realizado em agosto janeiro de 2020, não há se falar 

em prescrição. Fica, portanto, afastada a prejudicial. Quanto às 

preliminares arguidas na peça de defesa, cabe assinalar, quanto à 

primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista que 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, 

tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, "in verbis": “APELAÇÃO 

CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA - Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto ao valor da 

causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, 

o montante atribuído foi de “até” R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), o que é correto, visto que a quantificação da lesão e, 

consequentemente, o valor da indenização/proveito econômico só serão 

estabelecidos mediante realização de perícia médica, no decorrer da 

instrução processual, sendo correta a fixação do valor da causa em até o 

teto máximo da indenização, nos termos da Lei n. 6.194/74. Quanto à 

ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo 

Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 

839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão 

resistida e para a configuração da necessidade de intervenção 

jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o 

prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos seguintes 

arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, 

RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - 

destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE 

SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS 

OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. 

INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE 

OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO 

EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo prévio perante a 

seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a justificar a 

propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse de se 

ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito inafastável do 

acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que exista o direito 

processual de ação, devem estar presentes as condições da ação, sem 

os quais não se justifica o integral desenvolvimento da atividade 

jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das vias 

administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento administrativo, 

o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte de gerar a 

pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção do Poder 

Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 
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confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, 

além de a parte autora ter tentado protocolizar o requerimento 

administrativo, conforme ata notarial de constatação de fato, foi 

contestada a ação, não havendo, desse modo, que se falar em falta de 

interesse de agir. No que tange à inconstitucionalidade alegada pela parte 

requerente que, em suma, se refere ao uso da Tabela Anexa da Lei 

11.945/2009, cumpre salientar que tal argumento foi rechaçado pelo Pleno 

do Supremo Tribunal Federal, via controle concentrado, no julgamento da 

ADIN n. 4.627/DF, que entendeu ser constitucional a utilização da tabela 

anexa, não violando os princípios da proporcionalidade, dignidade humana 

e vedação ao retrocesso social. Nesse sentido, a jurisprudência 

mato-grossense: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP - CONSTITUCIONALIDADE 

RECONHECIDA - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E VEDAÇÃO AO 

RETROCESSO SOCIAL – PRINCÍPIOS NÃO VIOLADOS - DECISÃO 

PROFERIDA NA ADI 4.350 e 4.627 PELO STF - INVALIDEZ PERMANENTE 

CARACTERIZADA - NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO - SÚMULA 474 DO 

STJ - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE 

LEGAL DE R$13.500,00 - INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – 

RECEBIMENTO INTEGRAL NA VIA ADMINISTRATIVA – SATISFAÇÃO DO 

DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Quanto à suposta 

inconstitucionalidade das regras legais que criaram uma tabela para o 

cálculo do montante devido a título de indenização em favor do segurado 

acidentado, cuida-se de medida que não afronta o ordenamento jurídico. 

(STF - ADI 4350, ADI 4627). A alegação genérica de ofensa à dignidade 

da pessoa humana não pode descaracterizar o escopo de proteção 

proporcionado pelo referido princípio. Quanto ao princípio da vedação ao 

retrocesso social, também não se vislumbra qualquer ofensa ao texto 

constitucional. (STF - ADI 4350, ADI 4627). O valor do seguro DPVAT deve 

ser estipulado com observância ao grau de invalidez registrado no laudo 

pericial e ao percentual constante na tabela da SUSEP, e a cobertura 

máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a 

Lei n. 11.482/2007.Constatado que o segurado recebeu por via 

administrativa a integralidade da indenização, não cabe mais nenhum 

ressarcimento.” (TJMT – N.U 0000101-45.2014.8.11.0008, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado – Rubens de Oliveira Santos Filho – 

Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.3.2019 – Dje 18.3.2019 – 

destaquei). Como se vê, estando superada, de há muito, tal tese, não há 

que se rediscutir a matéria. Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante 

ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa 

do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[3] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da parte requerente, justamente por 

possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o 

grau da lesão sofrido pela parte demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 
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solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudo 

médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência 

dos danos sofridos pela requerente decorrente do acidente de veículo, 

bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com sequelas 

no ombro esquerdo, o que foi confirmado na perícia médica realizada e 

anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, 

quantificada em 50%. Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de 

pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação 

de boletim de ocorrência quando presentes outros elementos nos autos 

que demonstrem o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, segundo entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO 

POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no boletim, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Outrossim, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, que a 

invalidez parcial da requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, 

assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o 

quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei 

n. 6.194/74). No caso em apreço, o requerente teve afetado de forma 

parcial e definitiva as funções do ombro esquerdo, quantificada em 50%, 

assim se inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda da mobilidade de um dos 

ombros corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 50% revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 1.687,50 (hum mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). No que diz 

respeito à alegação da requerida de que a parte autora estava 

inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT e, por isso, não faz jus à 

indenização pretendida, impende esclarecer que, contrário ao afirmado, a 

inadimplência do prêmio do seguro obrigatório por parte do (a) proprietário 

(a) do veículo envolvido em sinistro não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização, conforme Súmula nº 257 do STJ, "in verbis": 

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização” . Esse entendimento 

aplica-se a toda e qualquer vítima de acidente, independentemente de ser 

ou não proprietário do veículo, segundo se confere dos arestos a seguir: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO 

PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – 

IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 257 DO STJ – PRECEDENTES – AUSÊNCIA 

DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização ao proprietário 

inadimplente. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum 

efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica 

sucumbência recíproca.” (TJMT - N.U 1017502-67.2016.8.11.0041 – 

Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j. 31.7.2019, p. no DJE 5.8.2019) – 

destaquei “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DATA NO SINISTRO – ERRO MATERIAL 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO A QUO – DATA DO EVENTO 

DANOSO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – LITIGÂNCIA DE 

MA-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO EM 

PARTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. Conforme dispõe a 

Súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio, não é motivo para 

recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz 

qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja 

ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.” 

(TJMT - N.U 1016909-04.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. José Zuquim 

Nogueira, j 24.7.2019, p. DJE 2.8.2019) - destaquei Desse modo, não há 

falar em compensação, como pretendido pela requerida. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pela requerida, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Jose 

Ferreira Miranda na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em 

face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao 

pagamento do valor R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais 

e cinquenta centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, cabendo pontuar, 

quanto à fixação da verba honorária, que quando o valor da condenação 

for ínfimo, como neste caso, a jurisprudência te adotado o seguinte 

posicionamento: “Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não 

podem aviltar os honorários de advogado, que devem corresponder à 

justa remuneração do trabalho profissional; nada importa que o vulto da 

demanda não justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, 

obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 

325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 

4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem 

em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, 

com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo os honorários em R$ 1.000,00 

(mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida 

como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, cumprindo 

salientar não se aplicar aqui as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio 

da causalidade. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões 

no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P. I. C. [1] A ação 

de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos. [2] O 

termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em 

que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. [3] 
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007688-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BELO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT16774-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859-O (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

LEONARDO BELO DOS SANTOS, qualificado nos autos, propôs “Ação 

Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada” em face de TIM CELULAR S.A, 

igualmente qualificada, objetivando ser indenizado pelos danos morais e 

materiais sofridos em decorrência de cobranças indevidas efetivadas pela 

ré, bem como pela suspensão de uma de suas linhas telefônicas por 3 

meses. Relatou ser cliente da ré desde 2010, por meio do plano 

empresarial “Liberty 200 Multi + Gestor Web + Pacote 50SM/MMS Promo”, 

que incluiu os números (65) 8150-0032, 8149-8765 e 8103-0003, no valor 

mensal de R$ 71,90, além do seu número pessoal (65) 8118-3837, com 

plano “Emp Tarifa Flat 800”, no valor mensal de R$ 56,90, cujas faturas 

sempre foram pagas rigorosamente, tendo em vista que as referidas 

linhas são utilizadas diariamente em seu trabalho. Contou que em maio de 

2016, sem qualquer explicação, houve um aumento nas faturas, tendo 

questionado a ré, por meio do “SAC”, gerando os protocolos n. 

2016359189693 e 2016259201015, porém nada foi feito, culminando na 

reclamação junto ao PROCON, realizada em 5.7.2016, também sem 

sucesso. Aduziu que mesmo diante da cobrança indevida, manteve os 

pagamentos em dia, por necessitar das linhas em sua atividade 

profissional e que, ainda assim, o seu número pessoal foi suspenso no 

período de 12.9.2016 a 15.12.2016, o que lhe causou constrangimento, 

pois quem tem a linha bloqueada é pessoa que não paga as contas, de 

modo que passou ser tido como “caloteiro”. Somando a tudo isso, ao 

contatar a ré, por meio de “chat” de atendimento ao cliente, obteve 

conhecimento de que existia uma contratação desde 12.8.2014 em seu 

nome de um plano “EMP Controle”, número (65) 8140-0115, no valor 

mensal de R$ 29,90, que desconhece, sendo que, ao final, a ré cortou sua 

linha utilizada para o serviço em 14.3.2017. Por tais motivos, requereu, em 

antecipação de tutela, fosse determinado o imediato restabelecimento da 

linha n. (65) 81183837, pugnando, no mérito, pela procedência do pleito, 

com a condenação de ré ao pagamento dos danos materiais nos valores 

de R$ 1.236,47 e R$ 897,00, além dos danos morais no montante 

equivalente a 15 salários mínimos. Foram juntados documentos. A 

antecipação de tutela foi deferida em pedido de reconsideração à primeira 

decisão. A audiência de conciliação restou inexitosa. Em contestação, a 

requerida alegou não haver qualquer irregularidade no vínculo contratual 

efetivado entre as partes, conforme cópias dos contratos juntadas aos 

autos, enfatizando ter sido zelosa quando da contratação, que se deu 

mediante apresentação de documentos essenciais, de modo que, se 

houve falha na prestação do serviço/habilitação do acesso, isso não 

ocorreu sob sua responsabilidade. Refutou a pretensão indenizatória, 

alegando que não restou comprovado qualquer prejuízo ao autor e pede a 

improcedência do pleito ou, ainda, em caso de condenação, que seja 

observado o princípio da razoabilidade. Em impugnação, o autor reiterou 

os termos da inicial. Não houve interesse das partes na produção de 

outras provas. É o relatório. Decido. O feito comporta julgamento 

antecipado, pois não se vislumbra a necessidade de produção de outras 

provas, segundo autoriza o art. 355, I, do Código de Processo Civil. Como 

se verifica do relatório acima, o cerne da controvérsia reside na 

regularidade ou não da cobrança realizada pela ré pelos serviços de 

telefonia fornecidos ao autor, assim como na alegada suspensão da linha 

telefônica n. (65) 81183837 e na contratação de plano controle de um 

número de telefone que o consumidor desconhece e, por fim, nos danos 

moral e material, tidos como resultante de tudo isso. Ressalte-se, de início, 

que, segundo a norma inserta no art. 373, do Código de Processo Civil, a 

regra geral quanto ao ônus da prova é a de que ao autor compete provar 

fato constitutivo de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo desse direito. Todavia, em razão da nítida relação 

de consumo estampada no caso em tela, determinou-se a inversão do 

ônus da prova, ficando ao encargo da requerida a prova contrária ao 

direito sub judice. O autor alega ter contrato com a ré serviços de telefonia 

nos valores mensais de R$ 71,90 e 56,90, porém ter sido cobrado em 

quantias superiores a partir de maio de 2016, além de ter sofrido a 

suspensão de uma das linhas por 3 meses, enquanto que a ré, por outro 

lado, afirma que a cobrança está correta e que o autor deixou de 

comprovar suas alegações, enfatizando que, se houve erro na 

contratação, tal fato ocorreu por motivos alheios à sua responsabilidade e 

junta cópias de sistema e dos contratos para comprovar seus 

argumentos. Todavia, esses únicos documentos carreados com a peça de 

defesa, na forma de “print” de telas sistêmicas e de cópias contratuais em 

nada socorrem a ré em suas argumentações, muito pelo contrário, os 

contratos ali inseridos trazem valores distintos dos descritos na inicial e 

muito inferiores àqueles que foram cobrados e que estão sendo 

questionados, o que só vem confirmar a ilegalidade/abusividade na 

cobrança. Isso tudo se confirma na reclamação ofertada pelo autor junto 

ao PROCON, na qual a ré se comprometeu a cumprir com a regularização 

da cobrança e a cancelar duas linhas telefônicas, porém não o fez, 

deixando, também, de comprovar a contratação efetivada na linha n. 

98140-0115 em nome do autor. Enfim, a requerida não se desincumbiu do 

ônus de comprovar a lisura das cobranças, vez que suas alegações não 

se sustentaram no conjunto probatório, desatendendo, assim, à norma 

inserta no art. 373, do CPC, o que implica a restituição dos valores pagos 

pelo autor, a título de indenização dos danos materiais. De igual modo, 

ficou comprovado nos autos que houve injusto bloqueio da linha telefônica 

n. 8118-3837, não no período descrito pelo autor na inicial, ou seja, de 

12.9.2016 a 15.12.2016, visto não constar nos autos qualquer documento 

que ateste isso, mas em momento contemporâneo à propositura da ação 

(março de 2017), pois a ordem judicial proferida em 27.3.2017 para 

restabelecimento da linha foi cumprida, conforme informado na peça de 

defesa. Portanto, não há dúvida de que houve falha na prestação de 

serviços da ré, pois além de efetuar cobranças irregulares e incluir 

serviços não contratados pelo autor (981400115), bloqueou uma de suas 

linhas sem justo motivo, situações que, indubitavelmente, causaram 

desconforto e constrangimento ao consumidor, que ultrapassam e esfera 

do mero dissabor. Nesse sentido vem se posicionando os tribunais 

pátrios: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS – DEMORA EXCESSIVA NO DESBLOQUEIO DE LINHA 

TELEFÔNICA – DANO MORAL CONFIGURADO. A demora excessiva no 

desbloqueio da linha telefônica de titularidade do consumidor configura 

falha na prestação de serviços que impõe o dever de compensar, quando 

não demonstrado justo motivo para que o desbloqueio se efetivasse.” 

(TJMG – AC – 10000170973853002 – Rel. Juliana Campos Horta, p. 

21.11.2018) “OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – TELEFONIA – 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ATO ILÍCITO COMPROVADO – SENTENÇA 

REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. A empresa de telefonia 

deve indenizar o consumidor pelo bloqueio da linha telefônica, quando 

verificado a ausência de qualquer causa para a interrupção do serviço.” 

(TJMT - N.U - 0003629-09.2015.8.11.0055 - Terceira Câmara de Direito 

Privado, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.10.2018, p. DJE 

9.11.2018) Desse modo, uma vez comprovada a responsabilidade da 

requerida de indenizar o autor pelos danos morais sofridos, resta fixar o 

valor a ser indenizado a esse título, cumprindo destacar que, de acordo 

com a doutrina e a jurisprudência especializada, deve o julgador, segundo 

seu prudente arbítrio, encontrar um valor que compense a ofensa moral, 

buscando o equilíbrio entre a dor, o sofrimento ou a humilhação 

experimentada e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. 

Assim, considerando as circunstâncias em que se deram os fatos, as 

condições econômicas do requerente e a da empresa de telefonia, atento, 

ainda, ao caráter pedagógico da condenação em casos como o 

visualizado aqui, que implica em censurar e coibir falhas na prestação de 

serviço e, por outro lado, do vitimado, para que não se configure o 

locupletamento ilícito, mostra-se justo arbitrar a verba indenizatória a título 

de dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dentro[1], portanto dos 

parâmetros visualizados acima. Diante do exposto, julgo procedentes os 

pedidos formulados por Leonardo Belo dos Santos, a fim de condenar a 

requerida Tim Celular S. A ao pagamento dos danos morais fixados em R$ 
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5.000,00 (cinco mil reais), mais os danos materiais, referentes aos valores 

que excederam à quantia contratada nas faturas de maio e junho de 2016, 

em quantia a ser apurada em liquidação do julgado, devendo os valores 

ser corrigidos monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice 

INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, do 

STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., contados do evento 

danoso (danos morais) e do desembolso (danos materiais) - (Súmula 54, 

STJ). Condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 20% 

sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC, 

levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho 

desempenhado pelos advogados e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P. I. C. [1] (N.U 

0005776-38.2015.8.11.0045 - Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. 

Dirceu dos Santos, j. 31.7.2019, p. DJE 6.8.2019)

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010078-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALNEIDE ARAUJO ZALTRON (EMBARGANTE)

ADRIANE KREITLOW ZALTRON (EMBARGANTE)

VIVIANA MAGALE MULLICH ZALTRON (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO OAB - SP146360 

(ADVOGADO(A))

THIAGO HAMILTON RUFINO OAB - SP340316 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010078-32.2020.8.11.0041. (k) 

EMBARGANTE: ADRIANE KREITLOW ZALTRON, VALNEIDE ARAUJO 

ZALTRON, VIVIANA MAGALE MULLICH ZALTRON EMBARGADO: AMAGGI 

& LD COMMODITIES S.A. VISTOS, Certificada a tempestividade no 

Id.31176162 dos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por ADRIANE 

KREITLOW ZALTRON, VALNEIDE ARAÚJO ZALTRON e VIVIANE MAGALE 

MILLICH ZALTRON nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

nº1048614-49.2019.8.11.0041, que lhe move AMAGGI & LD COMMODITIES 

S.A., passo a análise do pedido de efeito suspensivo e da tutela de 

urgência. No que tange ao pedido de aplicação do efeito suspensivo 

formulado pela Embargante aos embargos do devedor, necessário 

inicialmente esclarecer que, o juiz somente poderá conceder tal pedido, se 

demonstrados pelo embargante: a) a tempestividade dos embargos; b) a 

segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e 

suficiente; e c) a relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, 

que dão plausibilidade à sua procedência (fumus boni iuris), bem como o 

perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou 

incerta reparação (periculum in mora), requisitos esses que dão ensejo à 

concessão da tutela provisória de urgência (artigo 300 do CPC). Portanto, 

em regra a oposição de embargos pelo devedor não suspende a 

execução, salvo se o magistrado, a pedido da parte e após analisar o 

caso contrato, entender estarem presentes os requisitos necessários à 

concessão do efeito, in verbis: CPC Art. 919. Os embargos à execução 

não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do 

embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados 

os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a 

execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 

Acerca do tema, a doutrina majoritária se posiciona da seguinte forma: 

Não há qualquer exigência legal de que o pedido de concessão de efeito 

suspensivo em embargos deva ser feito em sede de petição inicial, sob 

pena de preclusão. As razões que levam ao pedido de suspensão da 

execução podem surgir em momento posterior à apresentação dos 

embargos, tendo em vista o próprio caráter acautelatório da medida, cujos 

requisitos são praticamente os mesmos exigidos para a concessão das 

tutelas de urgência. [...] Ainda que relevantes os fundamentos dos 

embargos, a falta de garantia ao juízo (penhora, depósito ou caução) 

impede a suspensão da execução. (NEGRÃO, Theotonio e OUTROS. 

Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. – 47. ed. atual. 

e reform. – São Paulo: Saraiva, 2016. Pág.823) (grifei) Importa grafar que, 

os elementos exigidos pelo artigo 919, §1º do CPC, são cumulativos, de 

modo que a ausência de qualquer deles (requisitos para concessão da 

tutela provisória e garantia da execução) por si só inviabiliza a concessão 

do pedido. Nesta senda, para o deferimento da tutela provisória de 

urgência exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito 

alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. A tutela de urgência, em especial a de natureza antecipada, 

ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do artigo 300, §3º, do 

Código de Processo Civil. In casu, a execução em apenso não se encontra 

garantida por penhora, não havendo, assim, possibilidade de concessão 

do efeito suspensivo pleiteado pelos Embargantes. Lado outro, a simples 

possibilidade de exigibilidade ou ilegalidade da execução não é capaz de 

sobrestar os atos de constrição patrimonial dos Devedores, porquanto a, 

notadamente porque sua análise depende do exame mais acurado dos 

documentos imbricados nos autos, garantindo-se ainda o contraditório. 

Dessa forma, RECEBO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO sem aplicar-lhe 

efeito suspensivo, por não estarem preenchidos os requisitos previstos 

no artigo 919, §1° do CPC. INTIME-SE a parte Embargada, na pessoa de 

seu procurador, para, querendo, ofertar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias (artigo 920 do CPC). DETERMINO ainda, a associação do 

presente feito ao autos da execução supra epigrafada, certificando a 

ocorrência, devendo ainda ser habilitado no sistema os r. causídicos da 

parte Exequente no polo passivo da lide. Intime-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048008-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PEDROSA DUARTE (AUTOR(A))

PAULO ROBERTO DE CARVALHO BERIGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751-O 

(ADVOGADO(A))

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT12954-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

certifico que reagendo a audiência de conciliação designada neste feito, 

para o dia 27/07/2020, às 08:30 Horas, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055657-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. P. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSMERI VALDUGA OAB - MT11550-O (ADVOGADO(A))

ALEX ANDRE MARTINS OAB - 818.931.241-34 (REPRESENTANTE)

ANGELICA DE PAULA E SILVA MARTINS OAB - 006.904.591-73 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 
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bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

certifico que reagendo a audiência de conciliação designada neste feito, 

para o dia 27/07/2020, às 09:00 Horas, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037627-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA KARLA DUARTE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN COLETA DUARTE OAB - MT25266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOLANDO DE SOUZA CAMPOS JUNIOR (REQUERIDO)

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

certifico que reagendo a audiência de conciliação designada neste feito, 

para o dia 27/07/2020, às 09:30 Horas, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058128-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO ZELINDO TOFANELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

certifico que reagendo a audiência de conciliação designada neste feito, 

para o dia 27/07/2020, às 10:00 Horas, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054319-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. C. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

JACKELINE FERNANDA ARRUDA CORREA OAB - 028.166.421-86 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

certifico que reagendo a audiência de conciliação designada neste feito, 

para o dia 27/07/2020, às 10:30 Horas, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039477-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA BORGES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

certifico que reagendo a audiência de conciliação designada neste feito, 

para o dia 27/07/2020, às 11:00 Horas, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041335-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE MARIA DA CRUZ E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO OAB - MT8649-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

certifico que reagendo a audiência de conciliação designada neste feito, 

para o dia 27/07/2020, às 11:30 Horas, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038405-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MENDES DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT19525-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (REU)

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

certifico que reagendo a audiência de conciliação designada neste feito, 

para o dia 27/07/2020, às 12:00 Horas, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000363-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA ZANUTTO OAB - 

MT10131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 27/07/2020, às 12:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1025566-61.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

JESSICA SOUBHIA ALONSO OAB - MT24486-O (ADVOGADO(A))

EMANUELE PROENCA LARREA OAB - MT18722/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA FRANCISCA POMPEU DE BARROS NEVES (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 27/07/2020, às 13:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023551-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SERGIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE CUIABA 01 LTDA (REU)

 

Intimação da parte Autora para manifestar da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048400-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LICIA DE ARIMATEIA SILVA (AUTOR(A))

JOVANIO CONCEICAO DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

certifico que reagendo a audiência de conciliação designada neste feito, 

para o dia 28/07/2020, às 10:30 Horas, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-26 INCIDENTE DE FALSIDADE

Processo Número: 1037397-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOLANNES HENRIQUE DA SILVA (ARGUINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS OAB - MT12803-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO RODRIGUES TELES (ARGUIDO)

AIRTON MENDES FERREIRA (ARGUIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO BARBOSA ROS OAB - MT17838/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para manifestar da correspondência devolvida 

referente a citação da parte Requerida AIRTON MENDES FERREIRA , no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002963-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA (REU)

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

certifico que reagendo a audiência de conciliação designada neste feito, 

para o dia 28/07/2020, às 11:00 Horas, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046696-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CHRISTINNE DA SILVA ESCOBAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANKLIN LACERDA RODRIGUES NEVES OAB - MT21889/O 

(ADVOGADO(A))

JESSICA FATIMA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT22784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

certifico que reagendo a audiência de conciliação designada neste feito, 

para o dia 28/07/2020, às 11:30 Horas, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1052273-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca dos 

embargos monitórios.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014514-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

1. Encaminho intimação da parte requerente para, querendo impugnar a 

contestação ofertada, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1010866-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAO NOBRE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO OAB - MT16445-O 

(ADVOGADO(A))

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI OAB - MT6624-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO DOS SANTOS RUELLES (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010866-46.2020.8.11.0041. (k) 

REQUERENTE: PAO NOBRE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 

- EPP REQUERIDO: AGNALDO DOS SANTOS RUELLES VISTOS, 

CERTIFICADA A TEMPESTIVIDADE da apresentação do pedido principal do 

Id.30617966, CITE-SE a parte Executada, para no prazo de 03 (três) dias 

pagar a dívida (artigo 829, CPC), dando-lhe ciência de que o prazo para 

oferecimento de embargos será de 15 (quinze) dias, contado da juntada 

aos autos do mandado de citação, independentemente de penhora (artigo 

914 e artigo 915, ambos do CPC). Não sendo efetuado o pagamento no 

prazo assinalado (03 dias), o Oficial de Justiça procederá a imediata 

penhora de bens do Executado e sua avaliação, de quantos bens bastem 

para o pagamento do valor principal do débito, atualizado com juros, 

custas e honorários advocatícios (artigo 829, §1º e artigo 831, ambos do 

CPC), lavrando-se o respectivo auto e intimando a parte Executada. Fixo 

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

débito. No caso de integral pagamento no prazo de três dias, a verba 

honorária será reduzida pela metade (artigo 827, §1º do CPC). Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022148-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN CAUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1. Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, impugnar a 

contestação ofertada nos autos, ID. Nº 7363265.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004081-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR ALMEIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) VISTOS, A perícia médica neste feito, não chegou a ser realizada, por 

ausência da parte autora ao ato designado. Em manifestação a parte 

autora alega que não pode comparecer ao ato, por motivo de força maior, 

ocasião em que requer a designação de nova data para realização da 

perícia – Id 29124590. A impugnação encontra-se anexada nos autos, e a 

matéria alegada na contestação em sede de preliminar será apreciada e 

decidida por ocasião da prolação da sentença. A prova pericial médica, no 

caso, foi postulada nos autos pelas duas partes, e conforme dispõe o art. 

95 do CPC, compete às partes o rateio do adiantamento das despesas 

decorrentes de perícia quando o pedido foi formulado por ambas as 

partes. No entanto, sendo a parte Autora beneficiária da justiça gratuita, 

competirá o ônus da sua proporcionalidade ao Estado, nos termos do art. 

5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC, se 

ao final restar vencida ou sucumbente em parte. Ressalto que em se 

tratando de prova pericial imprescindível para o desfecho da lide, o não 

comparecimento injustificado para o ato, o descumprimento ou a recusa da 

parte Requerida em efetuar o adiantamento da sua cota parte dos 

honorários periciais, será interpretado como litigância de má-fé, com a 

condenação ao pagamento de multa, revertida em favor da parte adversa 

(CPC, art. 79 e seguintes). Lembrando que, em caso da Requerida sair 

vencedora da lide, nada a impede de buscar o ressarcimento dos 

honorários adiantados diretamente do Estado. (CPC, art.82, § 2º) Posto 

isso, defiro a prova pericial requerida nos autos por ambas as partes, 

NOMEIO como Perito do Juízo um dos profissionais pertencentes à 

empresa MEDIAPE, especializada em perícias, com sede na Av. Isaac 

Póvoas, nº 586, sala 1-B, Centro-Norte, Cuiabá-MT, telefone: (65) 

3322-9858/98146-0888, devendo ser intimada da presente nomeação, 

bem como, para indicar nos autos o médico ESPECIALISTA (Ortopedista), 

que atuará no trabalho pericial e ofertar sua proposta de honorários no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, §2º, CPC), que deverá ser estabelecida 

de acordo com o que dispõe a Resolução do CNJ nº 232, de 13/17/2016. 

Consigne-se, que o laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, após o inicio dos trabalhos, e que a empresa deverá 

apresentar o cronograma dos trabalhos com no mínimo 10 (dez) dias de 

antecedência, para que as partes sejam notificadas a acompanhar a 

produção da prova. (art. 473 do CPC). Com a apresentação da proposta e 

indicação do médico ESPECIALISTA, INTIMEM-SE as partes para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, e, HAVENDO CONCORDÂNCIA 

sobre o profissional e o valor dos honorários, deverão os REQUERIDOS 

imediatamente DEPOSITAR a cota parte do VALOR INTEGRAL DA PERÍCIA 

em juízo (CPC, art. 95), sob pena de preclusão. Desta feita, comprovado o 

depósito dos honorários periciais, agende-se com o expert a data de início 

dos trabalhos, intimando-se as partes, devendo a parte Autora SER 

INTIMADA PESSOALMENTE para comparecer no local designado, 

advertindo-a que a ausência injustificada implicará na preclusão da prova, 

certificando a ocorrência nos autos. Apresentado o laudo, expeça-se 

alvará dos honorários periciais ADIANTADOS pela parte Requerida em 

favor do r. perito e INTIMEM-SE as partes para no prazo comum de 15 

(quinze) dias, manifestem-se sobre o resultado, mesma oportunidade em 

que deverão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos 

(art. 477, §1º do CPC), e após voltem os autos conclusos para sentença. 

Dos eventuais esclarecimentos: As partes têm o direito de pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

findo o qual a decisão se torna estável, 357, §1º, do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010116-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELSA URTADO CEBALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) VISTOS, A perícia médica neste feito, não chegou a ser realizada, por 

ausência da parte autora ao ato designado. Em manifestação a parte 

autora alega que não pode comparecer ao ato, por motivo de força maior, 

ocasião em que requer a designação de nova data para realização da 

perícia – Id 29133758. A impugnação encontra-se anexada nos autos, e a 

matéria alegada na contestação em sede de preliminar será apreciada e 

decidida por ocasião da prolação da sentença. A prova pericial médica, no 

caso, foi postulada nos autos pelas duas partes, e conforme dispõe o art. 

95 do CPC, compete às partes o rateio do adiantamento das despesas 

decorrentes de perícia quando o pedido foi formulado por ambas as 

partes. No entanto, sendo a parte Autora beneficiária da justiça gratuita, 

competirá o ônus da sua proporcionalidade ao Estado, nos termos do art. 

5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC, se 

ao final restar vencida ou sucumbente em parte. Ressalto que em se 

tratando de prova pericial imprescindível para o desfecho da lide, o não 

comparecimento injustificado para o ato, o descumprimento ou a recusa da 

parte Requerida em efetuar o adiantamento da sua cota parte dos 

honorários periciais, será interpretado como litigância de má-fé, com a 

condenação ao pagamento de multa, revertida em favor da parte adversa 

(CPC, art. 79 e seguintes). Lembrando que, em caso da Requerida sair 

vencedora da lide, nada a impede de buscar o ressarcimento dos 

honorários adiantados diretamente do Estado. (CPC, art.82, § 2º) Posto 

isso, defiro a prova pericial requerida nos autos por ambas as partes, 
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NOMEIO como Perito do Juízo um dos profissionais pertencentes à 

empresaMEDIAPE, especializada em perícias, com sede na Av. Isaac 

Póvoas, nº 586, sala 1-B, Centro-Norte, Cuiabá-MT, telefone: (65) 

3322-9858/98146-0888, devendo ser intimada da presente nomeação, 

bem como, para indicar nos autos o médico ESPECIALISTA (Ortopedista), 

que atuará no trabalho pericial e ofertar sua proposta de honorários no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, §2º, CPC), que deverá ser estabelecida 

de acordo com o que dispõe a Resolução do CNJ nº 232, de 13/17/2016. 

Consigne-se, que o laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, após o inicio dos trabalhos, e que a empresa deverá 

apresentar o cronograma dos trabalhos com no mínimo 10 (dez) dias de 

antecedência, para que as partes sejam notificadas a acompanhar a 

produção da prova. (art. 473 do CPC). Com a apresentação da proposta e 

indicação do médico ESPECIALISTA, INTIMEM-SE as partes para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, e, HAVENDO CONCORDÂNCIA 

sobre o profissional e o valor dos honorários, deverão os REQUERIDOS 

imediatamente DEPOSITAR a cota parte do VALOR INTEGRAL DA PERÍCIA 

em juízo (CPC, art. 95), sob pena de preclusão. Desta feita, comprovado o 

depósito dos honorários periciais, agende-se com o expert a data de início 

dos trabalhos, intimando-se as partes, devendo a parte Autora SER 

INTIMADA PESSOALMENTE para comparecer no local designado, 

advertindo-a que a ausência injustificada implicará na preclusão da 

prova,certificando a ocorrência nos autos. Apresentado o laudo, 

expeça-se alvará dos honorários periciais ADIANTADOS pela parte 

Requerida em favor do r. perito e INTIMEM-SE as partes para no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, manifestem-se sobre o resultado, mesma 

oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477, §1º do CPC), e após voltem os autos 

conclusos para sentença. Dos eventuais esclarecimentos: As partes têm 

o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 

5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável, 357, §1º, do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Abril de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028414-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE LIMA DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) VISTOS, A perícia médica neste feito, não chegou a ser realizada, por 

ausência da parte autora ao ato designado. Em manifestação a parte 

autora alega que não pode comparecer ao ato, por motivo de força maior, 

ocasião em que requer a designação de nova data para realização da 

perícia – Id 29151100. A impugnação encontra-se anexada nos autos, e a 

matéria alegada na contestação em sede de preliminar será apreciada e 

decidida por ocasião da prolação da sentença. A prova pericial médica, no 

caso, foi postulada nos autos pelas duas partes, e conforme dispõe o art. 

95 do CPC, compete às partes o rateio do adiantamento das despesas 

decorrentes de perícia quando o pedido foi formulado por ambas as 

partes. No entanto, sendo a parte Autora beneficiária da justiça gratuita, 

competirá o ônus da sua proporcionalidade ao Estado, nos termos do art. 

5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC, se 

ao final restar vencida ou sucumbente em parte. Ressalto que em se 

tratando de prova pericial imprescindível para o desfecho da lide, o não 

comparecimento injustificado para o ato, o descumprimento ou a recusa da 

parte Requerida em efetuar o adiantamento da sua cota parte dos 

honorários periciais, será interpretado como litigância de má-fé, com a 

condenação ao pagamento de multa, revertida em favor da parte adversa 

(CPC, art. 79 e seguintes). Lembrando que, em caso da Requerida sair 

vencedora da lide, nada a impede de buscar o ressarcimento dos 

honorários adiantados diretamente do Estado. (CPC, art.82, § 2º) Posto 

isso, defiro a prova pericial requerida nos autos por ambas as partes, 

NOMEIO como Perito do Juízo um dos profissionais pertencentes à 

empresaMEDIAPE, especializada em perícias, com sede na Av. Isaac 

Póvoas, nº 586, sala 1-B, Centro-Norte, Cuiabá-MT, telefone: (65) 

3322-9858/98146-0888, devendo ser intimada da presente nomeação, 

bem como, para indicar nos autos o médico ESPECIALISTA (Ortopedista), 

que atuará no trabalho pericial e ofertar sua proposta de honorários no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, §2º, CPC), que deverá ser estabelecida 

de acordo com o que dispõe a Resolução do CNJ nº 232, de 13/17/2016. 

Consigne-se, que o laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, após o inicio dos trabalhos, e que a empresa deverá 

apresentar o cronograma dos trabalhos com no mínimo 10 (dez) dias de 

antecedência, para que as partes sejam notificadas a acompanhar a 

produção da prova. (art. 473 do CPC). Com a apresentação da proposta e 

indicação do médico ESPECIALISTA, INTIMEM-SE as partes para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, e, HAVENDO CONCORDÂNCIA 

sobre o profissional e o valor dos honorários, deverão os REQUERIDOS 

imediatamente DEPOSITAR a cota parte do VALOR INTEGRAL DA PERÍCIA 

em juízo (CPC, art. 95), sob pena de preclusão. Desta feita, comprovado o 

depósito dos honorários periciais, agende-se com o expert a data de início 

dos trabalhos, intimando-se as partes, devendo a parte Autora SER 

INTIMADA PESSOALMENTE para comparecer no local designado, 

advertindo-a que a ausência injustificada implicará na preclusão da 

prova,certificando a ocorrência nos autos. Apresentado o laudo, 

expeça-se alvará dos honorários periciais ADIANTADOS pela parte 

Requerida em favor do r. perito e INTIMEM-SE as partes para no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, manifestem-se sobre o resultado, mesma 

oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477, §1º do CPC), e após voltem os autos 

conclusos para sentença. Dos eventuais esclarecimentos: As partes têm 

o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 

5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável, 357, §1º, do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Abril de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014520-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABIMAEL FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente pretende o 

reconhecimento da validade do pedido administrativo, alegando que a 

parte Requerida recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento 

do protocolo para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem 

como, que a Seguradora Requerida também se nega a listar os 

documentos que foram apresentados no momento da tentativa do 

protocolo do pedido, restringindo-se apenas em “recusar” o pedido 

administrativo. Requer ainda, a gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições financeiras para suportar os encargos processuais. Em que 

pese ser do conhecimento deste Magistrado, que na grande maioria dos 

casos envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, as partes estão 

juntando nos autos, os mesmos documentos a fim de amparar a alegação 

de recusa do protocolo administrativo pela Seguradora ora Requerida, 

dentre eles: reclamação feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa 

de protocolo, ata notarial de constatação de fato, notificação extrajudicial 

e termo de audiência de conciliação ocorridos nos meses de maio e 

agosto/2018, sem ao menos demonstrar a tentativa de protocolamento do 

pedido administrativo do requerente, como no presente caso. Todavia, o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de 

que, em casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar 

a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

recebo o pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte 

Requerida para os termos da ação e comparecimento a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada 

pela Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 
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central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Por fim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, até que se prove o contrário, defiro à parte Requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça – art. 99,§3º do CPC. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Abril de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004430-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO LOPES RIBEIRO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) VISTOS, A perícia médica neste feito, não chegou a ser realizada, por 

ausência da parte autora ao ato designado. Em manifestação a parte 

autora alega que não pode comparecer ao ato, por motivo de força maior, 

ocasião em que requer a designação de nova data para realização da 

perícia – Id 29125250. A impugnação encontra-se anexada nos autos, e a 

matéria alegada na contestação em sede de preliminar será apreciada e 

decidida por ocasião da prolação da sentença. A prova pericial médica, no 

caso, foi postulada nos autos pelas duas partes, e conforme dispõe o art. 

95 do CPC, compete às partes o rateio do adiantamento das despesas 

decorrentes de perícia quando o pedido foi formulado por ambas as 

partes. No entanto, sendo a parte Autora beneficiária da justiça gratuita, 

competirá o ônus da sua proporcionalidade ao Estado, nos termos do art. 

5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC, se 

ao final restar vencida ou sucumbente em parte. Ressalto que em se 

tratando de prova pericial imprescindível para o desfecho da lide, o não 

comparecimento injustificado para o ato, o descumprimento ou a recusa da 

parte Requerida em efetuar o adiantamento da sua cota parte dos 

honorários periciais, será interpretado como litigância de má-fé, com a 

condenação ao pagamento de multa, revertida em favor da parte adversa 

(CPC, art. 79 e seguintes). Lembrando que, em caso da Requerida sair 

vencedora da lide, nada a impede de buscar o ressarcimento dos 

honorários adiantados diretamente do Estado. (CPC, art.82, § 2º) Posto 

isso, defiro a prova pericial requerida nos autos por ambas as partes, 

NOMEIO como Perito do Juízo um dos profissionais pertencentes à 

empresa MEDIAPE, especializada em perícias, com sede na Av. Isaac 

Póvoas, nº 586, sala 1-B, Centro-Norte, Cuiabá-MT, telefone: (65) 

3322-9858/98146-0888, devendo ser intimada da presente nomeação, 

bem como, para indicar nos autos o médico ESPECIALISTA (Ortopedista), 

que atuará no trabalho pericial e ofertar sua proposta de honorários no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, §2º, CPC), que deverá ser estabelecida 

de acordo com o que dispõe a Resolução do CNJ nº 232, de 13/17/2016. 

Consigne-se, que o laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, após o inicio dos trabalhos, e que a empresa deverá 

apresentar o cronograma dos trabalhos com no mínimo 10 (dez) dias de 

antecedência, para que as partes sejam notificadas a acompanhar a 

produção da prova. (art. 473 do CPC). Com a apresentação da proposta e 

indicação do médico ESPECIALISTA, INTIMEM-SE as partes para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, e, HAVENDO CONCORDÂNCIA 

sobre o profissional e o valor dos honorários, deverão os REQUERIDOS 

imediatamente DEPOSITAR a cota parte do VALOR INTEGRAL DA PERÍCIA 

em juízo (CPC, art. 95), sob pena de preclusão. Desta feita, comprovado o 

depósito dos honorários periciais, agende-se com o expert a data de início 

dos trabalhos, intimando-se as partes, devendo a parte Autora SER 

INTIMADA PESSOALMENTE para comparecer no local designado, 

advertindo-a que a ausência injustificada implicará na preclusão da prova, 

certificando a ocorrência nos autos. Apresentado o laudo, expeça-se 

alvará dos honorários periciais ADIANTADOS pela parte Requerida em 

favor do r. perito e INTIMEM-SE as partes para no prazo comum de 15 

(quinze) dias, manifestem-se sobre o resultado, mesma oportunidade em 

que deverão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos 

(art. 477, §1º do CPC), e após voltem os autos conclusos para sentença. 

Dos eventuais esclarecimentos: As partes têm o direito de pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

findo o qual a decisão se torna estável, 357, §1º, do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036652-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA SANTANA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) VISTOS, A perícia médica neste feito, não chegou a ser realizada, por 

ausência da parte autora ao ato designado. Em manifestação a parte 

autora alega que não pode comparecer ao ato, por motivo de força maior, 

ocasião em que requer a designação de nova data para realização da 

perícia – Id 29151009. A impugnação encontra-se anexada nos autos, e a 

matéria alegada na contestação em sede de preliminar será apreciada e 

decidida por ocasião da prolação da sentença. A prova pericial médica, no 

caso, foi postulada nos autos pelas duas partes, e conforme dispõe o art. 

95 do CPC, compete às partes o rateio do adiantamento das despesas 

decorrentes de perícia quando o pedido foi formulado por ambas as 

partes. No entanto, sendo a parte Autora beneficiária da justiça gratuita, 

competirá o ônus da sua proporcionalidade ao Estado, nos termos do art. 

5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC, se 

ao final restar vencida ou sucumbente em parte. Ressalto que em se 

tratando de prova pericial imprescindível para o desfecho da lide, o não 

comparecimento injustificado para o ato, o descumprimento ou a recusa da 

parte Requerida em efetuar o adiantamento da sua cota parte dos 

honorários periciais, será interpretado como litigância de má-fé, com a 

condenação ao pagamento de multa, revertida em favor da parte adversa 

(CPC, art. 79 e seguintes). Lembrando que, em caso da Requerida sair 

vencedora da lide, nada a impede de buscar o ressarcimento dos 

honorários adiantados diretamente do Estado. (CPC, art.82, § 2º) Posto 

isso, defiro a prova pericial requerida nos autos por ambas as partes, 

NOMEIO como Perito do Juízo um dos profissionais pertencentes à 

empresaMEDIAPE, especializada em perícias, com sede na Av. Isaac 

Póvoas, nº 586, sala 1-B, Centro-Norte, Cuiabá-MT, telefone: (65) 

3322-9858/98146-0888, devendo ser intimada da presente nomeação, 

bem como, para indicar nos autos o médico ESPECIALISTA (Ortopedista), 

que atuará no trabalho pericial e ofertar sua proposta de honorários no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, §2º, CPC), que deverá ser estabelecida 

de acordo com o que dispõe a Resolução do CNJ nº 232, de 13/17/2016. 

Consigne-se, que o laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, após o inicio dos trabalhos, e que a empresa deverá 

apresentar o cronograma dos trabalhos com no mínimo 10 (dez) dias de 

antecedência, para que as partes sejam notificadas a acompanhar a 

produção da prova. (art. 473 do CPC). Com a apresentação da proposta e 

indicação do médico ESPECIALISTA, INTIMEM-SE as partes para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, e, HAVENDO CONCORDÂNCIA 

sobre o profissional e o valor dos honorários, deverão os REQUERIDOS 

imediatamente DEPOSITAR a cota parte do VALOR INTEGRAL DA PERÍCIA 

em juízo (CPC, art. 95), sob pena de preclusão. Desta feita, comprovado o 

depósito dos honorários periciais, agende-se com o expert a data de início 

dos trabalhos, intimando-se as partes, devendo a parte Autora SER 

INTIMADA PESSOALMENTE para comparecer no local designado, 

advertindo-a que a ausência injustificada implicará na preclusão da 
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prova,certificando a ocorrência nos autos. Apresentado o laudo, 

expeça-se alvará dos honorários periciais ADIANTADOS pela parte 

Requerida em favor do r. perito e INTIMEM-SE as partes para no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, manifestem-se sobre o resultado, mesma 

oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477, §1º do CPC), e após voltem os autos 

conclusos para sentença. Dos eventuais esclarecimentos: As partes têm 

o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 

5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável, 357, §1º, do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Abril de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015153-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON JOSE DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar com as 

despesas processuais. Estando o pedido instruído com os documentos 

indispensáveis, recebo o pedido inicial, e presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, defiro a parte requerente o 

benefício da Gratuidade da Justiça - § 3º do artigo 99, do CPC. Anote-se. 

Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao 

gestor da secretaria que agende de data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se e intime-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte requerente deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se 

tratar de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Ressalte-se que, não havendo composição entre as parte, o prazo para 

apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir 

da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

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

úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015188-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CECILIA TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar com as 

despesas processuais. Estando o pedido instruído com os documentos 

indispensáveis, recebo o pedido inicial, e presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, defiro a parte requerente o 

benefício da Gratuidade da Justiça - § 3º do artigo 99, do CPC. Anote-se. 

Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao 

gestor da secretaria que agende de data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se e intime-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte requerente deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se 

tratar de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Ressalte-se que, não havendo composição entre as parte, o prazo para 

apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir 

da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

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

úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015214-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente menor representada por sua 

genitora, anexa nos autos o protocolo de requerimento administrativo 

datado de 31 de Março de 2020, visando receber a indenização do seguro 

DPVAT, conforme documento anexado nos autos no Id 30918513. 

Segundo a disposição contida no § 2° do Art. 5° da Lei do Seguro 

6.194/74, depois de apresentado os documentos necessários, as 

Seguradoras devem realizar a liquidação das indenizações e reembolsos 

em no máximo 30 dias, por intermédio de depósito bancário na conta 

bancária do beneficiário/vítima do acidente, ou meio de cheque nominal - § 

1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. Dessa forma, não havendo decorrido o 

prazo da seguradora para pagamento da indenização, determino a 

suspensão do presente feito até que ocorra o prazo acima referido. 

Anote-se. Decorrido o prazo de suspensão, intime-se da parte requerente 

para no prazo de cinco dias, informar nos autos se houve ou não o 

pagamento da indenização pela seguradora, sob pena de extinção – art. 

485, § 1º, do CPC. Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Intime-se o requerente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Fevereiro de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028426-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) VISTOS, A perícia médica neste feito, não chegou a ser realizada, por 

ausência da parte autora ao ato designado. Em manifestação a parte 

autora alega que não pode comparecer ao ato, por motivo de força maior, 

ocasião em que requer a designação de nova data para realização da 
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perícia – Id 29125251. A impugnação encontra-se anexada nos autos, e a 

matéria alegada na contestação em sede de preliminar será apreciada e 

decidida por ocasião da prolação da sentença. A prova pericial médica, no 

caso, foi postulada nos autos pelas duas partes, e conforme dispõe o art. 

95 do CPC, compete às partes o rateio do adiantamento das despesas 

decorrentes de perícia quando o pedido foi formulado por ambas as 

partes. No entanto, sendo a parte Autora beneficiária da justiça gratuita, 

competirá o ônus da sua proporcionalidade ao Estado, nos termos do art. 

5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC, se 

ao final restar vencida ou sucumbente em parte. Ressalto que em se 

tratando de prova pericial imprescindível para o desfecho da lide, o não 

comparecimento injustificado para o ato, o descumprimento ou a recusa da 

parte Requerida em efetuar o adiantamento da sua cota parte dos 

honorários periciais, será interpretado como litigância de má-fé, com a 

condenação ao pagamento de multa, revertida em favor da parte adversa 

(CPC, art. 79 e seguintes). Lembrando que, em caso da Requerida sair 

vencedora da lide, nada a impede de buscar o ressarcimento dos 

honorários adiantados diretamente do Estado. (CPC, art.82, § 2º) Posto 

isso, defiro a prova pericial requerida nos autos por ambas as partes, 

NOMEIO como Perito do Juízo um dos profissionais pertencentes à 

empresa MEDIAPE, especializada em perícias, com sede na Av. Isaac 

Póvoas, nº 586, sala 1-B, Centro-Norte, Cuiabá-MT, telefone: (65) 

3322-9858/98146-0888, devendo ser intimada da presente nomeação, 

bem como, para indicar nos autos o médico ESPECIALISTA (Ortopedista), 

que atuará no trabalho pericial e ofertar sua proposta de honorários no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, §2º, CPC), que deverá ser estabelecida 

de acordo com o que dispõe a Resolução do CNJ nº 232, de 13/17/2016. 

Consigne-se, que o laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, após o inicio dos trabalhos, e que a empresa deverá 

apresentar o cronograma dos trabalhos com no mínimo 10 (dez) dias de 

antecedência, para que as partes sejam notificadas a acompanhar a 

produção da prova. (art. 473 do CPC). Com a apresentação da proposta e 

indicação do médico ESPECIALISTA, INTIMEM-SE as partes para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, e, HAVENDO CONCORDÂNCIA 

sobre o profissional e o valor dos honorários, deverão os REQUERIDOS 

imediatamente DEPOSITAR a cota parte do VALOR INTEGRAL DA PERÍCIA 

em juízo (CPC, art. 95), sob pena de preclusão. Desta feita, comprovado o 

depósito dos honorários periciais, agende-se com o expert a data de início 

dos trabalhos, intimando-se as partes, devendo a parte Autora SER 

INTIMADA PESSOALMENTE para comparecer no local designado, 

advertindo-a que a ausência injustificada implicará na preclusão da prova, 

certificando a ocorrência nos autos. Apresentado o laudo, expeça-se 

alvará dos honorários periciais ADIANTADOS pela parte Requerida em 

favor do r. perito e INTIMEM-SE as partes para no prazo comum de 15 

(quinze) dias, manifestem-se sobre o resultado, mesma oportunidade em 

que deverão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos 

(art. 477, §1º do CPC), e após voltem os autos conclusos para sentença. 

Dos eventuais esclarecimentos: As partes têm o direito de pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

findo o qual a decisão se torna estável, 357, §1º, do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015219-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA SILVA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente pretende o 

reconhecimento da validade do pedido administrativo, alegando que a 

parte Requerida recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento 

do protocolo para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem 

como, que a Seguradora Requerida também se nega a listar os 

documentos que foram apresentados no momento da tentativa do 

protocolo do pedido, restringindo-se apenas em “recusar” o pedido 

administrativo. Requer ainda, a gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições financeiras para suportar os encargos processuais. Em que 

pese ser do conhecimento deste Magistrado, que na grande maioria dos 

casos envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, as partes estão 

juntando nos autos, os mesmos documentos a fim de amparar a alegação 

de recusa do protocolo administrativo pela Seguradora ora Requerida, 

dentre eles: reclamação feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa 

de protocolo, ata notarial de constatação de fato, notificação extrajudicial 

e termo de audiência de conciliação ocorridos nos meses de maio e 

agosto/2018, sem ao menos demonstrar a tentativa de protocolamento do 

pedido administrativo do requerente, como no presente caso. Todavia, o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de 

que, em casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar 

a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

recebo o pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte 

Requerida para os termos da ação e comparecimento a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada 

pela Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Por fim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, até que se prove o contrário, defiro à parte Requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça – art. 99,§3º do CPC. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Abril de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016572-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO JOAO DELLA PASQUA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO OAB - MT11635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, 

distribuída desacompanhada dos documentos indispensáveis (documento 

pessoal e comprovante de endereço do requerente) e sem o recolhimento 

das custas processuais. Não havendo pedido de gratuidade a ser 

analisada, intime-se a parte exequente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar o pedido inicial, anexando nos autos os documentos acima 

elencados e a guia de recolhimento das custas processuais e o 

comprovante de pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

cancelamento do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que o recolhimento 

das custas processuais dos feitos que tramitam no PJE/MT, encontra-se 

regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ/MT, de 1º de julho de 2016, e a 

emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado (www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido 

o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Abril de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010647-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

YALE SABO MENDES

 

(C) VISTOS, A perícia médica neste feito, não chegou a ser realizada, por 

ausência da parte autora ao ato designado. Em manifestação a parte 

autora alega que não pode comparecer ao ato, por motivo de força maior, 

ocasião em que requer a designação de nova data para realização da 

perícia – Id 29125255. A impugnação encontra-se anexada nos autos, e a 

matéria alegada na contestação em sede de preliminar será apreciada e 

decidida por ocasião da prolação da sentença. A prova pericial médica, no 

caso, foi postulada nos autos pelas duas partes, e conforme dispõe o art. 

95 do CPC, compete às partes o rateio do adiantamento das despesas 

decorrentes de perícia quando o pedido foi formulado por ambas as 

partes. No entanto, sendo a parte Autora beneficiária da justiça gratuita, 

competirá o ônus da sua proporcionalidade ao Estado, nos termos do art. 

5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC, se 

ao final restar vencida ou sucumbente em parte. Ressalto que em se 

tratando de prova pericial imprescindível para o desfecho da lide, o não 

comparecimento injustificado para o ato, o descumprimento ou a recusa da 

parte Requerida em efetuar o adiantamento da sua cota parte dos 

honorários periciais, será interpretado como litigância de má-fé, com a 

condenação ao pagamento de multa, revertida em favor da parte adversa 

(CPC, art. 79 e seguintes). Lembrando que, em caso da Requerida sair 

vencedora da lide, nada a impede de buscar o ressarcimento dos 

honorários adiantados diretamente do Estado. (CPC, art.82, § 2º) Posto 

isso, defiro a prova pericial requerida nos autos por ambas as partes, 

NOMEIO como Perito do Juízo um dos profissionais pertencentes à 

empresaMEDIAPE, especializada em perícias, com sede na Av. Isaac 

Póvoas, nº 586, sala 1-B, Centro-Norte, Cuiabá-MT, telefone: (65) 

3322-9858/98146-0888, devendo ser intimada da presente nomeação, 

bem como, para indicar nos autos o médico ESPECIALISTA (Ortopedista), 

que atuará no trabalho pericial e ofertar sua proposta de honorários no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, §2º, CPC), que deverá ser estabelecida 

de acordo com o que dispõe a Resolução do CNJ nº 232, de 13/17/2016. 

Consigne-se, que o laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, após o inicio dos trabalhos, e que a empresa deverá 

apresentar o cronograma dos trabalhos com no mínimo 10 (dez) dias de 

antecedência, para que as partes sejam notificadas a acompanhar a 

produção da prova. (art. 473 do CPC). Com a apresentação da proposta e 

indicação do médico ESPECIALISTA, INTIMEM-SE as partes para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, e, HAVENDO CONCORDÂNCIA 

sobre o profissional e o valor dos honorários, deverão os REQUERIDOS 

imediatamente DEPOSITAR a cota parte do VALOR INTEGRAL DA PERÍCIA 

em juízo (CPC, art. 95), sob pena de preclusão. Desta feita, comprovado o 

depósito dos honorários periciais, agende-se com o expert a data de início 

dos trabalhos, intimando-se as partes, devendo a parte Autora SER 

INTIMADA PESSOALMENTE para comparecer no local designado, 

advertindo-a que a ausência injustificada implicará na preclusão da 

prova,certificando a ocorrência nos autos. Apresentado o laudo, 

expeça-se alvará dos honorários periciais ADIANTADOS pela parte 

Requerida em favor do r. perito e INTIMEM-SE as partes para no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, manifestem-se sobre o resultado, mesma 

oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477, §1º do CPC), e após voltem os autos 

conclusos para sentença. Dos eventuais esclarecimentos: As partes têm 

o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 

5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável, 357, §1º, do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Abril de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015070-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIZA PONTAROLLO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar com as 

despesas processuais. Estando o pedido instruído com os documentos 

indispensáveis, recebo o pedido inicial, e presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, defiro a parte requerente o 

benefício da Gratuidade da Justiça - § 3º do artigo 99, do CPC. Anote-se. 

Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao 

gestor da secretaria que agende de data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se e intime-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte requerente deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se 

tratar de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Ressalte-se que, não havendo composição entre as parte, o prazo para 

apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir 

da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

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

úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002134-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELLA ELIZA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, 

onde a parte autora vem aos autos requerer a intimação da parte 

requerida para pagamento da condenação. Constatando que a sentença já 

transitou em julgado (Id 30322362, e não havendo nos autos comprovação 

do pagamento da condenação, defiro o pedido de execução formulado 

pela parte requerente no Id nº 30966368. Proceda-se as anotações 

necessárias no registro destes autos, fazendo constar a fase de 

Cumprimento de Sentença. A seguir, intime-se a(s) parte(s) requerida(s), 

para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor da 

condenação, na forma estabelecida no artigo 513, do CPC. Consigne-se 

que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, incidirá a multa de 

10% e, ainda, os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito exequendo - § 1º do artigo 523, do CPC. Ocorrendo o 

pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao valor 

depositado, sob pena de preclusão. Caso contrário, intime-se a parte 

exequente para no prazo de cinco dias, apresentar nos autos o cálculo 

atualizado do débito exequendo, incluído da multa e os honorários fixados 

nesta fase de execução, bem como, para no mesmo prazo indicar bens à 

penhora. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Abril de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015405-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEREN APUQUE BATISTA DE AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente anexa nos autos 

comprovante do protocolo do requerimento administrativo datado de 02 de 

Abril de 2020, visando receber a indenização do seguro DPVAT, conforme 

documento anexado nos autos no Id 30954601. Segundo a disposição 

contida no § 2° do Art. 5° da Lei do Seguro 6.194/74, depois de 

apresentado os documentos necessários, as Seguradoras devem realizar 

a liquidação das indenizações e reembolsos em no máximo 30 dias, por 

intermédio de depósito bancário na conta bancária do beneficiário/vítima 

do acidente, ou meio de cheque nominal - § 1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. 

Dessa forma, não havendo decorrido o prazo da seguradora/requerida 

para pagamento da indenização, determino a suspensão do presente feito 

até que ocorra o prazo acima referido. Anote-se. Decorrido o prazo de 

suspensão, intime-se a parte requerente para no prazo de cinco dias, 

informar se houve ou não o pagamento da indenização pela seguradora, 

para posterior prosseguimento ou extinção do feito. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado na 

disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente 

o benefício da Gratuidade da Justiça. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015244-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATHLEEN LORRAYNE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente anexa nos autos 

comprovante do protocolo do requerimento administrativo datado de 17 de 

Março de 2020, visando receber a indenização do seguro DPVAT, 

conforme documento anexado nos autos no Id 30923112. Segundo a 

disposição contida no § 2° do Art. 5° da Lei do Seguro 6.194/74, depois de 

apresentado os documentos necessários, as Seguradoras devem realizar 

a liquidação das indenizações e reembolsos em no máximo 30 dias, por 

intermédio de depósito bancário na conta bancária do beneficiário/vítima 

do acidente, ou meio de cheque nominal - § 1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. 

Dessa forma, não havendo decorrido o prazo da seguradora/requerida 

para pagamento da indenização, determino a suspensão do presente feito 

até que ocorra o prazo acima referido. Anote-se. Decorrido o prazo de 

suspensão, intime-se a parte requerente para no prazo de cinco dias, 

informar se houve ou não o pagamento da indenização pela seguradora, 

para posterior prosseguimento ou extinção do feito. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado na 

disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente 

o benefício da Gratuidade da Justiça. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020747-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEURISMAR FRANCISCO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) VISTOS, A perícia médica neste feito, não chegou a ser realizada, por 

ausência da parte autora ao ato designado. Em manifestação a parte 

autora alega que não pode comparecer ao ato, por motivo de força maior, 

ocasião em que requer a designação de nova data para realização da 

perícia – Id 29125254. A impugnação encontra-se anexada nos autos, e a 

matéria alegada na contestação em sede de preliminar será apreciada e 

decidida por ocasião da prolação da sentença. A prova pericial médica, no 

caso, foi postulada nos autos pelas duas partes, e conforme dispõe o art. 

95 do CPC, compete às partes o rateio do adiantamento das despesas 

decorrentes de perícia quando o pedido foi formulado por ambas as 

partes. No entanto, sendo a parte Autora beneficiária da justiça gratuita, 

competirá o ônus da sua proporcionalidade ao Estado, nos termos do art. 

5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC, se 

ao final restar vencida ou sucumbente em parte. Ressalto que em se 

tratando de prova pericial imprescindível para o desfecho da lide, o não 

comparecimento injustificado para o ato, o descumprimento ou a recusa da 

parte Requerida em efetuar o adiantamento da sua cota parte dos 

honorários periciais, será interpretado como litigância de má-fé, com a 

condenação ao pagamento de multa, revertida em favor da parte adversa 

(CPC, art. 79 e seguintes). Lembrando que, em caso da Requerida sair 

vencedora da lide, nada a impede de buscar o ressarcimento dos 

honorários adiantados diretamente do Estado. (CPC, art.82, § 2º) Posto 

isso, defiro a prova pericial requerida nos autos por ambas as partes, 

NOMEIO como Perito do Juízo um dos profissionais pertencentes à 

empresaMEDIAPE, especializada em perícias, com sede na Av. Isaac 

Póvoas, nº 586, sala 1-B, Centro-Norte, Cuiabá-MT, telefone: (65) 

3322-9858/98146-0888, devendo ser intimada da presente nomeação, 

bem como, para indicar nos autos o médico ESPECIALISTA (Ortopedista), 

que atuará no trabalho pericial e ofertar sua proposta de honorários no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, §2º, CPC), que deverá ser estabelecida 

de acordo com o que dispõe a Resolução do CNJ nº 232, de 13/17/2016. 

Consigne-se, que o laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, após o inicio dos trabalhos, e que a empresa deverá 

apresentar o cronograma dos trabalhos com no mínimo 10 (dez) dias de 

antecedência, para que as partes sejam notificadas a acompanhar a 

produção da prova. (art. 473 do CPC). Com a apresentação da proposta e 

indicação do médico ESPECIALISTA, INTIMEM-SE as partes para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, e, HAVENDO CONCORDÂNCIA 

sobre o profissional e o valor dos honorários, deverão os REQUERIDOS 

imediatamente DEPOSITAR a cota parte do VALOR INTEGRAL DA PERÍCIA 

em juízo (CPC, art. 95), sob pena de preclusão. Desta feita, comprovado o 

depósito dos honorários periciais, agende-se com o expert a data de início 

dos trabalhos, intimando-se as partes, devendo a parte Autora SER 

INTIMADA PESSOALMENTE para comparecer no local designado, 

advertindo-a que a ausência injustificada implicará na preclusão da 

prova,certificando a ocorrência nos autos. Apresentado o laudo, 

expeça-se alvará dos honorários periciais ADIANTADOS pela parte 

Requerida em favor do r. perito e INTIMEM-SE as partes para no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, manifestem-se sobre o resultado, mesma 

oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477, §1º do CPC), e após voltem os autos 

conclusos para sentença. Dos eventuais esclarecimentos: As partes têm 

o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 

5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável, 357, §1º, do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Abril de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020716-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS PEREIRA VILELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) VISTOS, A perícia médica neste feito, não chegou a ser realizada, por 

ausência da parte autora ao ato designado. Em manifestação a parte 

autora alega que não pode comparecer ao ato, por motivo de força maior, 

ocasião em que requer a designação de nova data para realização da 

perícia – Id 29132284. A impugnação encontra-se anexada nos autos, e a 

matéria alegada na contestação em sede de preliminar será apreciada e 

decidida por ocasião da prolação da sentença. A prova pericial médica, no 
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caso, foi postulada nos autos pelas duas partes, e conforme dispõe o art. 

95 do CPC, compete às partes o rateio do adiantamento das despesas 

decorrentes de perícia quando o pedido foi formulado por ambas as 

partes. No entanto, sendo a parte Autora beneficiária da justiça gratuita, 

competirá o ônus da sua proporcionalidade ao Estado, nos termos do art. 

5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC, se 

ao final restar vencida ou sucumbente em parte. Ressalto que em se 

tratando de prova pericial imprescindível para o desfecho da lide, o não 

comparecimento injustificado para o ato, o descumprimento ou a recusa da 

parte Requerida em efetuar o adiantamento da sua cota parte dos 

honorários periciais, será interpretado como litigância de má-fé, com a 

condenação ao pagamento de multa, revertida em favor da parte adversa 

(CPC, art. 79 e seguintes). Lembrando que, em caso da Requerida sair 

vencedora da lide, nada a impede de buscar o ressarcimento dos 

honorários adiantados diretamente do Estado. (CPC, art.82, § 2º) Posto 

isso, defiro a prova pericial requerida nos autos por ambas as partes, 

NOMEIO como Perito do Juízo um dos profissionais pertencentes à 

empresaMEDIAPE, especializada em perícias, com sede na Av. Isaac 

Póvoas, nº 586, sala 1-B, Centro-Norte, Cuiabá-MT, telefone: (65) 

3322-9858/98146-0888, devendo ser intimada da presente nomeação, 

bem como, para indicar nos autos o médico ESPECIALISTA (Ortopedista), 

que atuará no trabalho pericial e ofertar sua proposta de honorários no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, §2º, CPC), que deverá ser estabelecida 

de acordo com o que dispõe a Resolução do CNJ nº 232, de 13/17/2016. 

Consigne-se, que o laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, após o inicio dos trabalhos, e que a empresa deverá 

apresentar o cronograma dos trabalhos com no mínimo 10 (dez) dias de 

antecedência, para que as partes sejam notificadas a acompanhar a 

produção da prova. (art. 473 do CPC). Com a apresentação da proposta e 

indicação do médico ESPECIALISTA, INTIMEM-SE as partes para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, e, HAVENDO CONCORDÂNCIA 

sobre o profissional e o valor dos honorários, deverão os REQUERIDOS 

imediatamente DEPOSITAR a cota parte do VALOR INTEGRAL DA PERÍCIA 

em juízo (CPC, art. 95), sob pena de preclusão. Desta feita, comprovado o 

depósito dos honorários periciais, agende-se com o expert a data de início 

dos trabalhos, intimando-se as partes, devendo a parte Autora SER 

INTIMADA PESSOALMENTE para comparecer no local designado, 

advertindo-a que a ausência injustificada implicará na preclusão da 

prova,certificando a ocorrência nos autos. Apresentado o laudo, 

expeça-se alvará dos honorários periciais ADIANTADOS pela parte 

Requerida em favor do r. perito e INTIMEM-SE as partes para no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, manifestem-se sobre o resultado, mesma 

oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477, §1º do CPC), e após voltem os autos 

conclusos para sentença. Dos eventuais esclarecimentos: As partes têm 

o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 

5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável, 357, §1º, do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Abril de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014831-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERNANDES ROCHA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar com as 

despesas processuais. Estando o pedido instruído com os documentos 

indispensáveis, recebo o pedido inicial, e presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, defiro a parte requerente o 

benefício da Gratuidade da Justiça - § 3º do artigo 99, do CPC. Anote-se. 

Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao 

gestor da secretaria que agende de data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se e intime-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte requerente deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se 

tratar de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Ressalte-se que, não havendo composição entre as parte, o prazo para 

apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir 

da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

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

úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015462-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILFREDO DEL JESUS PERALES YDROGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente anexa nos autos 

comprovante do protocolo do requerimento administrativo datado de 23 de 

Março de 2020, visando receber a indenização do seguro DPVAT, 

conforme documento anexado nos autos no Id 30965886. Segundo a 

disposição contida no § 2° do Art. 5° da Lei do Seguro 6.194/74, depois de 

apresentado os documentos necessários, as Seguradoras devem realizar 

a liquidação das indenizações e reembolsos em no máximo 30 dias, por 

intermédio de depósito bancário na conta bancária do beneficiário/vítima 

do acidente, ou meio de cheque nominal - § 1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. 

Dessa forma, não havendo decorrido o prazo da seguradora/requerida 

para pagamento da indenização, determino a suspensão do presente feito 

até que ocorra o prazo acima referido. Anote-se. Decorrido o prazo de 

suspensão, intime-se a parte requerente para no prazo de cinco dias, 

informar se houve ou não o pagamento da indenização pela seguradora, 

para posterior prosseguimento ou extinção do feito. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado na 

disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente 

o benefício da Gratuidade da Justiça. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016558-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE DE SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Tratando-se de Ação proposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso - MT, fundamentado no que dispõe o Provimento n.º 04/2008-CM, 

determino a redistribuição da presente demanda para uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Públicas da Capital - MT, com as homenagens 

deste Juízo. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de 

Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010153-71.2020.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 153 de 665



Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA OAB - MT22669-O 

(ADVOGADO(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONVENIENCIA PONTO X LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação Monitoria onde a parte autora vem aos autos 

emenda o pedido, comprovando o recolhimento das custas processuais, 

requerendo o prosseguimento do feito. Estando os autos instruído com 

prova escrita, sem eficácia de Título Executivo (Notas Fiscais e o 

comprovante de entrega da mercadoria) tem-se em tese, por satisfeito, o 

requisito da Ação Monitória - artigo 700, caput do CPC. Posto isso, recebo 

o pedido formulado pela parte requerente no Id 30186576, para emenda do 

pedido inicial. Cite-se a(s) parte(s) requerida(s) no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da quantia pleiteada no pedido inicial, e os 

honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à 

causa (art. 701 do CPC), ou oferecer embargos, os quais suspenderão a 

eficácia do mandado inicial. Nos termos do que dispõe o artigo 702, § 4º 

do CPC, consigne-se no mandado, que o requerido será isento do 

pagamento das custas processuais se cumprir o mandado no prazo, e 

que não sendo opostos os embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o 

Título executivo Judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado 

executivo. Não se tratando de parte beneficiária da gratuidade, a parte 

deverá comprovar nos autos o pagamento da diligência do oficial de 

j u s t i ç a ,  p o d e n d o  c o n s u l t a r  a t r a v é s  d o  s i t e 

(serviços-guias-diligência-emissão de guia de diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho, 

anexando nos autos o comprovante original do depósito da diligência, 

efetuado na conta dos oficiais de justiça, de acordo com o disposto na 

Portaria 64/2013/DF. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

14 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009355-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR DE CARVALHO (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança, onde a parte autora vem aos 

autos comprovar o recolhimento das custas de distribuição, requerendo o 

prosseguimento do feito. Estando o pedido instruído com os documentos 

indispensáveis, recebo o pedido formulado no Id nº 29825152, para 

emenda do pedido inicial,. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 

do CPC, determino a secretariar que agende eletronicamente data para 

realização de audiência conciliatória a ser realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória 

cite-se e intime-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

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

a contestação. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Abril de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1052558-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CRISTINA SANTOS DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON PEDRO NERY OAB - MT8015-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO DE PAZ E NOTAS DE COXIPO DA PONTE (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil, onde a parte 

requerente vem aos autos anexar documentos para cumprimento de parte 

da cota ministerial. Em manifestação a parte autora requer a expedição de 

oficio ao cartório de protesto e aos órgãos de restrição ao crédito, 

alegando que não tem condições de recolher os emolumentos para 

obtenção daquelas certidões. Posto isso, defiro a juntada de documentos 

e o pedido formulado pela parte autora no Id 29870890, dê-se integral 

cumprimento a Cota Ministerial, oficiando-se ao cartório de protesto e aos 

órgãos de restrição ao crédito requisitando as certidões especificadas 

nos itens “a” e “b” do parecer anexado no Id 29030420. Adoto como razão 

para decidir as razões expostas na cota ministerial lançada no Id 

29030420, e indefiro a medida liminar pretendida pela autora. Juntadas os 

documentos solicitados, dê-se nova vista dos autos ao Ministério Púbico. 

A seguir, voltem-me os autos conclusos para decisão. Intime-se a parte 

autora. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Abril de 2019. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051370-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA OLIVEIRA MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

certifico que reagendo a audiência de conciliação designada neste feito, 

para o dia 28/07/2020, às 10:30 Horas, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032879-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDO PEREIRA DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GARCIA DA COSTA OAB - MT13791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

certifico que reagendo a audiência de conciliação designada neste feito, 

para o dia 28/07/2020, às 11:00 Horas, para realização da audiência de 
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conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039633-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAIDE CATARINA DRESCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA CURVO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

certifico que reagendo a audiência de conciliação designada neste feito, 

para o dia 28/07/2020, às 12:00 Horas, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052773-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MYK JORDAN DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

certifico que reagendo a audiência de conciliação designada neste feito, 

para o dia 28/07/2020, às 13:00 Horas, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039496-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS (REU)

 

Intimação da parte autora para manifestar da correspondência devolvida, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003580-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ULIANA OAB - MT15946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT9995-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação ofertada no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032875-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RICARDO NEVES DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2019, às 13h30min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032875-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RICARDO NEVES DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

recurso de apelação interposto no feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032190-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARDOSO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2019, às 13h30min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032190-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARDOSO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006752-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO CESAR ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

recurso de apelação interposto.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 155 de 665



Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035587-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN LONGUINHO BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca do 

laudo pericial juntado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042281-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA REGINA DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, designo o dia 28/03/2019, às 11:12 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008310-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO MARINHO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, designo o dia 25/09/2019, às 10:24 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002134-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELLA ELIZA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

 

Certifico que, designo o dia 26/04/2019, às 11:44 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000479-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARAUTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 03/12/2019, às 14h.30.min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035725-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL DOUGLAS VIEGAS DE PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Certifico que, designo o dia 29/11/2019, às 12h.30.min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029136-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA SILVA JARDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1029136-89.2018.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Este processo 

foi saneado no movimento id. 18980861, e, na ocasião, as partes foram 

intimadas a indicarem as provas que ainda pretendem produzir, de forma 

justificada. No caso, a parte requerida pugnou pela produção de prova 

documental, ao passo que a autora pediu o julgamento antecipado da lide. 

Do exame do conjunto probatório apresentado, entendo que este feito está 

apto a receber julgamento antecipado, sendo desnecessária a dilação 

probatória, pois trata-se de matéria de direito. Ademais, a providência 

solicitada pode ser obtida pela própria parte. Destarte, a prova documental 

colacionada aos autos mostra-se suficiente para uma perfeita 

compreensão e deslinde da questão, razão pela qual INDEFIRO a produção 

da prova documental pretendida, porquanto desnecessária à formação do 

convencimento deste Julgador. Após, o decurso do prazo recursal, 

voltem-me os autos conclusos para sentença. Intimem-se e cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023089-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1023089-65.2019.8.11.0041 (L) Vistos, etc. O feito não 
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contempla julgamento antecipado. Atento ao disposto no art. 357, do 

Código de Processo Civil, passo ao saneamento e organização do 

processo. Não há nulidades a serem sanadas. Não conheço a preliminar 

de incompetência do Juízo suscitada pela Requerida, eis que a toda 

evidência, se trata de equívoco de digitação do subscritor da peça de 

defesa. A distribuição do ônus da prova já foi determinada na decisão 

inaugural. As partes estão bem representadas, presentes os 

pressupostos processuais e condições da ação, entendidas como direito 

abstrato e, não havendo irregularidades ou nulidades evidentes, dou o 

feito por saneado. Fixo como pontos controvertidos: se o noticiado 

aumento de consumo de água na residência do requerente decorre de 

falha na prestação de serviço da requerida; se o requerente faz jus aos 

danos morais pretendidos. Em observância ao princípio da Cooperação 

(art. 6º, 7º, 10º e §1º do artigo 357 do CPC), INTIMEM-SE as partes para, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, informarem se há outros pontos 

controvertidos em matéria de fato que necessitem de dilação probatória, 

explicitando de forma individualizada e fundamentada acerca da relação 

de tais provas com os fatos controvertidos a serem elucidados, sob pena 

de indeferimento. No que tange aos pedidos de provas, DEFIRO somente a 

produção de prova pericial para o julgamento da causa, pugnada por 

ambas as partes, por entender pertinente ao deslinde da controvérsia. 

Para tanto, nomeio como perito do Juízo, THIAGO GUIMARÃES BAIS 

MARTINS, engenheiro ambiental e Sanitário, CREA/MS 13686 – 2ª REGIÃO, 

o qual deverá ser notificado neste endereço: AV. RUBENS DE 

MENDONCA, nº 1856, SALA 408, BAIRRO BOSQUE DA SAUDE, 

CUIABA-MT, CEP 78050-000, FONE/FAX (65) 3052-7636, que realizará a 

perícia, sob a fé de seu grau, independentemente de compromisso, 

devendo apresentar o laudo pericial no prazo de 30(trinta) dias após o 

início dos trabalhos. Intimem-se as partes para no prazo de 15 (quinze) 

dias, querendo, arguirem impedimento ou suspeição do profissional 

nomeado (artigo 465, § 1º do CPC), sob pena de preclusão, bem como 

para, no mesmo prazo, apresentarem quesitos e assistente técnico. 

Intime-se o perito acima nomeado para no prazo de 05 (cinco) dias, dizer 

se aceita o encargo, bem como, para apresentar proposta de honorários, 

nos termos do art. 465, § 2º, I, do CPC. Após, em igual prazo, digam as 

partes sobre a proposta honorária e, havendo concordância, deposite a 

Requerida 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários, ficando 

desde já, autorizado o expert a levantá-los, no início dos trabalhos. 

Considerando que a parte Autora é beneficiária de Justiça Gratuita, a 

parte que lhe compete pagar relativa aos honorários do perito deverá ser 

suportada pelo Estado, ou seja, após a apresentação do laudo pericial, 

será expedida em favor do perito, certidão com o valor faltante dos 

honorários periciais que lhes são devidos, para a cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso, - artigo 507, §2º e §3º da CNGC. O douto perito 

deverá agendar dia e hora para a realização da perícia, informando a 

secretaria deste Juízo para intimação das partes. Apresentado o Laudo 

Pericial nos autos, sobre ele digam as partes, no prazo sucessivo de 

15(quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038157-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZONEL PIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONEL PIO DA SILVA OAB - MT13813/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FERREIRA BORBON NEVES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA OAB - MT6249-O (ADVOGADO(A))

MARCELO PEREIRA DE LUCENA OAB - MT16528-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº 1038157-26.2017.8.11.0041 (p) VISTOS, Trata-se de AÇÃO 

MONITÓRIA que IZONEL PIO DA SILVA move em desfavor de PATRICIA 

FERREIRA BOURBON NEVES, afirmando ser credor de da importância de 

R$500.000,00 (quinhentos mil reais), consubstanciado em uma Nota 

Promissória emitida em 09.11.2012, com vencimento em 30.06.2013. 

Determinada a emenda da petição inicial (id 11392042), sobreveio a 

juntada no id nº 11542223, retificando o valor da causa para R$ 

1.103.119,78 (um milhão cento e três mil cento e dezenove reais e setenta 

e oito centavos). Despacho inicial proferido no id. 12987428. Citada a 

Requerida apresentou EMBARGOS MONITÓRIOS no id. 24475337, 

arguindo em preliminar a conexão do presente feito com a Ação 

Declaratória de Inexigibilidade de Título de Crédito c/c com Indenização por 

Perdas e Danos Morais em desfavor de Márcio Leandro Pereira de 

Almeida, a qual foi distribuída sob o n.º 1037250- 51.2017.8.11.0041, à 4ª 

Vara Cível da Comarca de Cuiabá, onde se discute a exigibilidade do 

respectivo título. Ainda em preliminar impugnou o valor atribuído à causa 

na exordial, indicando como correto a importância atribuída na emenda da 

petição inicial, requerendo a intimação do Embargado/Autora para 

complementar o pagamento das custas processuais. Suscitou também em 

preliminar a ilegitimidade e ausência de interesse de agir do Autor por não 

ser beneficiário da Nota Promissória objeto da presente demanda ante a 

ausência de transmissão do crédito via endosso e porque também o título 

não haveria circulado. No mérito, pugnou pela denunciação da lide do 

legítimo titular da nota promissória e a necessidade de formação do 

litisconsórcio necessário, o qual deve responder solidariamente pelo 

adimplemento da dívida, a rigor do disposto no artigo 15 e 47 do Decreto n. 

57.663/1996. Tece considerações sobre o negocio jurídico que originou a 

emissão do título, o qual estaria está atrelado a uma operação de 

securitização realizada com o emitente do título, senhor Márcio Leandro 

Pereira de Almeida, da qual não foi concretizada pois não houve a 

transferência/depósito do dinheiro para aplicação na Securitizadora de 

sua propriedade. Defende que o Autor/Embargado antes da transferência 

pelo endosso deveria ter obtido a certeza de que as promissórias em 

questão não representam títulos autônomos e que não lhe assegurariam 

nenhuma pretensão eficaz, sobretudo diante da prescrição do título. 

Impugnou a forma de atualização dos valores devendo incidir juros 

moratórios somente após a citação, a ilegalidade da incidência de juros 

compostos; Ao final, requer o acolhimento das preliminares e no mérito a 

procedência dos Embargos com a condenação do Requerente/Embargado 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Impugnação aos 

Embargos no id. 25876900. É O NECESSÁRIO. DECIDO. De proêmio, 

analiso a prejudicial da conexão. Alegou o Embargado que recebeu o título 

no final do ano de 2017, encaminhando para protesto em 05/12/2017 e que 

a propositura da Ação Declaratória de Inexistência de Débito somente foi 

promovida pela Embargante após a circulação da nota promissória. 

Ressalto que de fato, a referida demanda foi distribuída perante a 4ª Vara 

Cível desta Comarca em data anterior a presente ação injuntiva, 

circunstância que atrairia a aplicação dos artigos 55 e 59 do CPC. Todavia, 

em consulta ao andamento daqueles autos constatei que na data de 

28/01/2020 foi proferida sentença de mérito, contudo, restou omissa 

quanto à análise da questão atinente à exigibilidade do título, estando por 

isso pendente de apreciação dos Embargos de Declaração interposto pela 

ora Embargante. Infere-se ainda que a sentença reconheceu a 

extemporaneidade do protesto do título efetivado em após o decurso do 

prazo para o ajuizamento da ação cambial, acarretando com isso o 

implemento do prazo prescricional para a exigibilidade da nota promissória, 

pois não houve interrupção da prescrição ante a desnaturação do título. 

Constatei ainda que naquela demanda não foi possível verificar se houve 

ou não endosso do título, justamente pelo mesmo motivo pelo qual nesta 

ação também não há como certificar tal ocorrência: não foi juntado o verso 

da nota promissória (id.11204750), tanto é que por ocasião da impugnação 

o Embargado/Requerido, postulou pela concessão de prazo para juntada 

nos autos de cópia autenticada pela secretaria judicial, sem sequer ao 

menos juntar o verso do documento a fim de legitimar sua pretensão. A 

par de tais considerações, e, sobretudo diante do disposto no §1º do 

artigo 55 do CPC, a preliminar da conexão restou prejudicada em 

decorrência da prolação da sentença na Ação Declaratória interposta pela 

parte ora Embargante/Requerida. Mormente, a parte Embargante/Requerida 

arguiu ainda a necessidade de complementação do pagamento das custas 

e despesas processuais em decorrência da emenda da petição inicial com 

alteração substancial do valor atribuído à causa. Desta feita, CONVERTO 

O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA e determino a intimação da parte Autora 

para no prazo de 05 (cinco) dias comprovar o recolhimento da 

complementação das custas iniciais diante da emenda juntada no id nº 

11542223 onde retificou o valor da causa para R$ 1.103.119,78 (um 

milhão cento e três mil cento e dezenove reais e setenta e oito centavos). 

Quanto ao pedido formulado pela parte Autora/Embargada por ocasião da 

impugnação (id.25876902) para juntada do verso da nota promissória para 

fins de comprovação do endosso existente no verso do título, entendo que 
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não subsiste razão para o seu deferimento, porquanto o mesmo já tinha 

em mãos o título desde a apresentação da exordial e da respectiva 

impugnação, todavia, deixou de promover a sua juntada, estando o ato 

precluso por não se tratar de documento “novo” e não se enquadrar em 

qualquer das hipóteses do artigo 435 do CPC, razão pela qual, fica desde 

já indeferido o pedido. De outra sorte, considerando a pretensão da 

Embargante/Requerida em denunciar à lide o endossatário da nota 

promissória e a necessidade de formação do litisconsórcio necessário 

ante a solidariedade pelo adimplemento da dívida, a rigor do disposto no 

artigo 15 e 47 do Decreto n. 57.663/1996, entendo que o pleito encontra 

guarida no disposto no artigo 130, III do CPC: Art. 130. É admissível o 

chamamento ao processo, requerido pelo réu: (...)omissis III - dos demais 

devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o 

pagamento da dívida comum. (grifei) A par disso, DEFIRO o chamamento 

ao processo do endossatário do título, Márcio Leandro Pereira de Almeida, 

na qualidade de litisconsorte passivo necessário, nos termos do artigo 

114, 115 E 130, III do CPC. Comprovado o recolhimento da complementação 

das custas iniciais pela parte Autora/Embargada, retifique-se a autuação 

do processo incluindo o endossatário no polo passivo da lide, e INTIME-SE 

a parte Requerida/Embargante para no prazo de 30 (trinta) dias promover 

a citação do litisconsorte passivo, sob pena de ficar sem efeito o 

chamamento, nos termos do parágrafo único do artigo 131 do CPC. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016330-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR MARTINELLI PRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR JOLANDO NEVES OAB - MT3610-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1012498-15.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, INTIME-SE a parte Autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321 do CPC, 

querendo, JUNTAR aos autos prova atual que evidencie a recusa da 

Requerida em permitir a realização do estágio supervisionado denunciado 

pelo Requerente, sob pena de indeferimento do pedido de tutela provisória. 

Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de 

hipossuficiência da Requerente, e por consequência, CONCEDO-LHE os 

benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das 

informações exaradas. Decorrido o prazo supra, certifique-se e voltem os 

autos conclusos para análise do pedido de urgência. Intime-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013677-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON VINICIUS DE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO(A))

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICKER MAXIMIANO DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013677-76.2020.8.11.0041. (k) 

REQUERENTE: WELINGTON VINICIUS DE SOUZA COSTA REQUERIDO: 

RICKER MAXIMIANO DE MORAES VISTOS, Cuida-se de AÇÃO CIVIL EX 

DELICTO COM PENHORA E BLOQUEIO DE BENS proposta por WELINGTON 

VINICIUS DE SOUZA COSTA move em desfavor de RICKER MAXIMIANO DE 

MORAES, em que o Requerente pretende ser indenizado pelos danos 

sofridos após uma tentativa de homicídio supostamente praticada pelo Réu 

contra o Autor, objetivando em sede de tutela de urgência: [...] d) Requer 

que seja deferido a tutela de urgência para o bloqueio de todos os bens do 

Requerido até o valor da causa, para garantia de execução em futura 

condenação; [...] (sic Id.30617499). Com pedido de gratuidade da justiça, 

vieram-me conclusos. É O NECESSÁRIO. DECIDO. De proêmio, no tocante 

à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a parte Autora 

corroborou fazer jus à benesse, de sorte que o deferimento do pedido é 

medida que se impõe. Para o deferimento da tutela provisória de urgência 

exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela 

parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de 

reversão, nos termos do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. In 

casu, a despeito da fatalidade que originou o presente feito, não vislumbro 

a segura presença da probabilidade do direito Autoral, pois a questão 

envolvendo responsabilidade pelo acidente exige dilação probatória. É 

cediço que, nos autos existem provas suficientes da ocorrência do fato 

criminoso denunciado pelo Autor, todavia, não identifico a probabilidade do 

direito ou o risco de dano capaz de evidenciar a insolvência do Réu, ou a 

inequívoca necessidade de se arrestar, penhorar ou garantir condenação 

pendente de apuração pelo juízo. Assim, reputo indispensável o deslinde 

da instrução processual, com o exercício do contraditório e da ampla 

defesa, a fim de se apurar o nexo de causalidade e a culpa da parte 

Requerida, bem como a capacidade do Réu para cumprir eventual 

condenação. Saliento que os pressupostos supramencionados para a 

concessão da tutela antecipada em caráter antecedente são 

concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a 

pretensão antecipatória. Razão disso, inexistente a probabilidade do direito 

e a urgência, é dispensável a análise da reversibilidade da medida. 

Ademais, a presente decisão não possui caráter irrevogável e/ou 

irreversível, de sorte que, em caso de demonstração futura dos requisitos 

indispensáveis ao deferimento do pedido, é possível que este provimento 

jurisdicional seja revisto a qualquer tempo. ANTE O EXPOSTO, ausentes 

os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA vindicada pela parte Autora. CITE-SE e INTIME-SE a parte 

Requerida para conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, apresentar contestação, consignando as advertências dos 

artigo 334 e artigo 335, do Código de Processo Civil. Derradeiro, 

DETERMINO que a Secretaria, através do acesso virtual do Núcleo de 

Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no 

artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, 

devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, 

presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte 

Requerente, e por consequência, CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça 

Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013998-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE TADEU ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT17563-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOTSYS - TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - ME (REU)

JOSE ROBERTO RIBEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1013998-82.2018.8.11.0041 (L) Vistos, etc. O processo não deve 

ser sentenciado de plano, razão pela qual passo ao saneamento e 

organização do feito. Não foram arguidas matérias de cunho preliminar. 

Estando as partes bem representadas, presentes os pressupostos 

processuais e condições da ação, entendida como direito abstrato, e, não 

havendo preliminares para análise, dou o processo por saneado. No que 

tange a dilação probatória, é indispensável a realização de perícia contábil 

neste processo para a apuração dos haveres, cujo rito está 

expressamente disposto no artigo 604 do CPC. A data da resolução da 

sociedade é a disposta no artigo 605, inciso II, do CPC. Quanto ao critério 

de apuração dos haveres, em face da omissão do contrato social, será o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 158 de 665



disposto no artigo 606 do CPC. Para tanto, NOMEIO como perito do Juízo o 

SR. ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME, Perito Contábil, CRC/MT, 3.867/0-0, 

que pode ser encontrado no seguinte endereço: Rua G, nº 296, Apto. 702, 

Edifício Veneto, Bairro Bosque da Saúde, CEP. 78.048-318, Cuiabá-MT, 

fone: 3624-2921, consignando que o expert atuará nos autos 

independentemente de compromisso, sob a fé de seu grau, devendo 

apresentar o laudo pericial no prazo de 30(trinta) dias após o início dos 

trabalhos. Intimem-se as partes para no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

sob pena de preclusão, bem como para, no mesmo prazo, apresentarem 

quesitos e assistente técnico (artigo 465, § 1º do CPC). Intime-se o perito 

acima nomeado para no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se aceita o 

encargo e apresentar sua proposta honorária, no prazo de 05(cinco) dias. 

Após, em igual prazo, digam as partes sobre a proposta honorária e, 

havendo concordância, deposite a parte Requerida integralmente, o valor 

dos honorários, ficando desde já, autorizado o expert a levantar 50% 

(cinquenta por cento) do depósito, no início dos trabalhos. O douto perito 

deverá agendar dia e hora para a realização da perícia, informando a 

secretaria deste Juízo a respeito, para a ciência das partes. Apresentado 

o Laudo Pericial no Autos, sobre ele digam as partes, no prazo de 

15(quinze) dias. Por fim, postergo a análise da produção da prova oral e 

testemunhal para após a conclusão da prova técnica. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003580-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ULIANA OAB - MT15946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT9995-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº: 1003580-22.2017.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Instadas as partes a 

manifestarem a respeito das provas que ainda pretendem produzir, ambas 

as partes pugnaram pela produção de prova testemunhal, pretendendo 

ainda a Autora a realização de perícia para apuração do dano estético 

pretendido na exordial. INDEFIRO o pedido de produção de prova 

testemunhal aviado pelas partes, por entender desnecessária à formação 

do convencimento deste julgador. As provas coligidas ao processo se 

revelam suficientes ao deslinde da causa. No que tange à prova pericial, 

considerando os motivos pelo qual a parte pretende a referida prova, 

entendo que a aludida prova técnica terá lugar na fase de liquidação da 

sentença, considerando que o objetivo da prova está interligado com o 

resultado da sentença. Assim, após o decurso do prazo recursal, 

voltem-me os autos conclusos para proferir sentença. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000479-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARAUTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000479-06.2019.8.11.0041.(p) AUTOR(A): 

ARAUTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME REU: TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A. VISTOS, Considerando o pedido genérico formulado 

pela parte Autora para produção de prova oral, aliado ainda ao fato de que 

a controversa instalada nos autos cinge-se na legalidade da recusa da 

seguradora na cobertura do sinistro em decorrência da existência de 

cláusula contratual que dispõe sobre as hipóteses de riscos não cobertos 

e não indenizáveis, entendo que os documentos acostados aos autos são 

suficientes para formação do meu convencimento. Deste modo, INDEFIRO 

o pedido genérico de produção da prova oral e testemunhal requestada 

pela parte Autora. Após o decurso do prazo recursal, voltem-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014514-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1014514-73.2016.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 30179478 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Executada no id. 30035642/30035649 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Expeça-se 

ALVARÁ do valor depositado no id. 30035647 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada no id. 30179478. Custas 

remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 90 do 

CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017962-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1017962-49.2019.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 30775349 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Executada no id. 30639230 para pagamento do valor da condenação. 

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Expeça-se ALVARÁ do valor 

depositado no id. 30639230 em favor da parte Exequente, a ser creditado 

na conta indicada no id. 30775349. Custas remanescentes ao encargo da 

parte Executada, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo ulteriores 

deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022148-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN CAUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1022148-23.2016.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 30649778 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Executada no id. 30319497 para pagamento do valor da condenação. 

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Expeça-se ALVARÁ do valor 

depositado no id. 30319497 em favor da parte Exequente, a ser creditado 

na conta indicada no id. 30649778. Custas remanescentes ao encargo da 

parte Executada, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo ulteriores 

deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042281-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA REGINA DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1042281-18.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 31106918 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Executada no id. 29861268 para pagamento do valor da condenação. 

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Expeça-se ALVARÁ do valor 

depositado no id. 29861268 em favor da parte Exequente, a ser creditado 

na conta indicada no id. 31106918. Custas remanescentes ao encargo da 

parte Executada, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo ulteriores 

deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004691-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA CRISTIANE BENTZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DE FATIMA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS – ABUSO DE DIREITO – DANO 

MORAL “IN RE IPSA” Processo Nº 1004691-41.2017.8.11.0041 (h) 

VISTOS, Y.G.B.S, representado por ERICA CRISTIANE BENTZ DOS 

SANTOS, interpôs a presente AÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS – 

ABUSO DE DIREITO – DANO MORAL “IN RE IPSA” em desfavor de 

ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, com o 

objetivo de compelir a Requerida a fornecer os documentos necessários 

para transferência escolar da autora. Narra a Requerente, que o seu filho, 

menor de idade é estudante da escola requerida, cujo contrato de 

prestação de serviços está sob responsabilidade de sua genitora, sendo 

que por motivo de doença, não pode mais custear a mensalidade escolar 

de seu filho, motivo pelo qual a genitora do menor foi obrigada a pedir a 

transferência do menor requerente, que doravante será obrigado a 

estudar em escola do ensino público, por causa da situação financeira de 

sua genitora. No entanto, até o ingresso da ação não foi possível 

concretizar a transferência da autora, visto que o Requerido se nega a 

expedir a documentação sob alegação de haver débitos em aberto. Aduz 

que tentou administrativamente resolver a celeuma, porém, restou 

infrutífera. Por fim, requer a concessão de tutela antecipada para 

determinar à requerida que faça a entrega do histórico escolar do 

requerente, imediatamente, para que a genitora do menor possa fazer a 

transferência do menor para a escola pública, e no mérito, requer seja 

julgado procedente o pedido confirmando a liminar, e condenando o 

Requerido ao pagamento no valor de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e 

duzentos reais) a título de danos morais, além de custas e honorários, e a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Decisão de ID. 4984534, 

deferindo o pedido de tutela de urgência, determinando que a Requerida 

forneça toda a documentação necessária para a efetivação da 

transferência escolar do autor, concedendo ainda, os benefícios da 

justiça gratuita. Audiência de conciliação realizada no dia 05/06/2017, sem 

êxito (ID. 8025355). Contestação apresentada no ID. 8206091, arguindo a 

preliminar de ilegitimidade ativa, e no mérito a improcedência dos pedidos. 

Intimada para apresentar impugnação a contestação, a Autora quedou-se 

inerte (ID. 9566149). Intimadas a especificarem as provas, as partes não 

se manifestaram (ID. 15839546). Vieram os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. D E C I D O. Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do 

CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar 

suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por 

base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o 

feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil. 

Primeiramente, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, pois o menor 

impúbere está devidamente representado por sua genitora. Cumpre 

esclarecer que o presente pleito é regulado pela Lei 8.078/90, eis que se 

trata de relação de consumo. Por essa razão, ante a vulnerabilidade 

presumida do consumidor, existe a inversão do ônus da prova, cabendo a 

parte Requerida, destarte, a obrigação de comprovar a não ocorrência do 

alegado pela parte autora. De qualquer forma, a Autora não pode se 

desincumbir de comprovar minimamente o alegado na exordial, conforme 

preceitua o artigo 373, inciso I, do CPC. Dito isso, passo a análise da 

contenda. Pretende a parte Autora na tutela jurisdicional invocada, a 

condenação do Requerido para que proceda com a entrega dos 

documentos necessários para transferência do filho da Autora – Ygor 

Gabriel Bentz dos Santos. Em face do exposto, tratando-se de relação 

consumerista, a Requerida é responsável e está legitimada a responder 

pela falha na prestação do serviço. Conforme preceitua o artigo 205 da 

Constituição da República, o acesso à educação é direito social de todos 

os cidadãos e dever do Estado e da família, devendo ser promovido e 

incentivado com a colaboração da sociedade. Assim, considerando a 

primazia constitucional do direito à educação, não apraz razoável a 

retenção de documento de aluno por instituição de ensino privado em 

razão de inadimplemento de mensalidade escolar. Ademais disso, o artigo 

6º da Lei 9.870 de 1999 prevê de forma expressa a proibição de retenção 

de documento em razão de questões financeiras: Art. 6º São proibidas a 

suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou 

a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de 

inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções 

legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do 

Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a 

inadimplência perdure por mais de noventa dias. (grifou-se). Com efeito, 

analisando os autos, observa-se que o pedido foi fundamentado na 

recusa indevida da Instituição de Ensino de fornecer os documentos 

necessários para a transferência do filho da autora para outra escola. O 

Requerido por sua vez, alega que quando o aluno foi matriculado na 

escola Requerida, não havia sido entregue a transferência do seu filho da 

escola anterior, sendo assim, a situação do menor não estava 

regularizada, porém poderia assistir aula normalmente até que fosse 

levada a documentação. Aduz a Requerida que a transferência da Escola 

Gunnar Vingren foi entregue apenas no dia 08 de março de 2017, sendo 

que, na mesma data, entregou -se a transferência do Requerente, que 

havia estudado na escola Requerida. No entanto, verifica-se do histórico 

escolar de ID. 8206110 que o mesmo foi expedido pela Escola Gunnar 

Vingren no dia 04/03/2015, não sendo crível que o mesmo tenha sido 

recebido pela Requerida somente dois anos após o aluno estar 

matriculado na escola. Por fim, impende destacar, que no curso da ação, a 

Requerida procedeu com a entrega dos documentos para transferência da 

autora (ID. 8206117), em cumprimento à determinação deste Juízo. Resta 

evidente, portanto, a conduta ilegal da parte Requerida ao reter os 

documentos do aluno, o que o impossibilitou de apresentar à outra 

instituição de ensino dentro do prazo estabelecido, não se configurando, 

portanto, mero aborrecimento, daí surgindo o dever de indenizar em danos 

morais. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 
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INSITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. RETENÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR 

POR INADIMPLÊNCIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. (…) 2. 

A retenção indevida da documentação escolar, por cerca de um ano e 

meio após o encerramento do período letivo e, mesmo assim, somente 

fornecida em virtude de decisão judicial liminar, é situação que extrapola a 

seara do mero aborrecimento, restando evidente o dano moral sofrido pelo 

apelado e a responsabilidade da apelante em indenizá-lo. Recurso 

conhecido e desprovido. (TJGO. Apelação 00337685120178090051, 

Relator: Leobino Valente Chaves, data de julgamento: 13/05/2019) DIREITO 

DO CONSUMIDOR. DIREITO À EDUCAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. 

DOCUMENTO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALEGAÇAO DE INADIMPLÊNCIA. RETENÇÃO 

DE DOCUMENTOS ESCOLARES. ILEGALIDADE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. JUROS MORATÓRIOS. ILÍCITO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA 

A  PART I R  D A  C I T A Ç Ã O  ( … )  ( T J D F T ,  A p e l a ç ão 

0009838-27.2016.8.07.0004, relator: HectorValverde, data de julgamento: 

14/11/2018) Nesse cenário, no caso, a indenização por danos morais é 

devida, tendo em vista o tempo que o autor esperou por uma simples 

documentação de transferência para uma outra escola, o que inviabilizou 

a matrícula do autor na série que deveria cursar, causando-lhe prejuízo 

moral. Com efeito, o dano moral, em regra, dispensa prova em concreto, já 

que ocorre na esfera íntima e pessoal do lesado, sendo suficiente que 

haja prova do fato da violação e do nexo de causalidade, como no 

presente caso. Logo, demonstrado o dano moral em decorrência da 

conduta do requerido, bem como comprovado o nexo de causalidade, 

impõe-se a obrigação de indenizar, independentemente da verificação da 

culpa. A indenização do dano moral tem o caráter não só de compensar o 

constrangimento sofrido, mas também de penalização e de prevenção 

para evitar a reincidência. Deve, pois, ser fixada levando-se em conta a 

situação econômica das partes e a conduta do ofensor, bem como a 

repercussão do dano na vida do ofendido. Diante de tais parâmetros, a 

indenização por danos morais há de ser fixada de forma atenta a dois 

pressupostos fundamentais: a proporcionalidade e razoabilidade da 

condenação ante a descrição do dano sofrido, com o objetivo de se 

assegurar a reparação pelos danos morais experimentados, bem como a 

observância do caráter pedagógico da condenação. Por fim, deve também 

ser tomada em consideração a capacidade econômica do ofensor. 

Destarte, atento às circunstâncias mencionadas, entendo justo arbitrar a 

indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial por Y.G.B.S, representado por ERICA 

CRISTIANE BENTZ DOS SANTOS em desfavor de ASSOCIACAO 

EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, para confirmar a liminar de 

ID. 4984534, condenando a parte requerida na obrigação de fazer, 

consistente na expedição da documentação necessária para a realização 

da transferência do requerente, bem como, para CONDENAR o réu, ainda, 

ao pagamento de indenização, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 

título de compensação pelos danos morais experimentados, acrescida de 

correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a contar desta data 

(STJ, Súmula 362). Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC. Transitado em 

julgado e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte 

vencedora expressando o desejo de executar a sentença, arquive-se. 

(Art. 1.284 da CNGC/TJMT) Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 13 de abril de 2020. YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1012836-18.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, THAILINY GONÇALVES 

CABREIRAS devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS 

MORAIS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

também qualificada, alegando, em síntese, que em 26/08/2018 foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

ocasionando, “politrauma, polifratura, fratura das colunas e graves lesões 

em órgãos internos”. Discorre a Autora em sua inicial requerendo a 

concessão do benefício da justiça gratuita por não ter condições de 

suportar com o ônus processual, a designação de audiência prévia de 

conciliação com realização de perícia judicial, a citação da parte Requerida 

para apresentar contestação no prazo legal, a inversão do ônus de 

suportar o adiantamento das despesas com a prova pericial, e ainda que a 

Requerida se abstenha das condutas ilegais apontadas, sob pena de 

responsabilização civil, requer ainda a declaração da negativa tácita ao 

pagamento administrativo e a condenação da Seguradora ao pagamento 

do seguro obrigatório DPVAT, tendo como base os elementos de prova 

pericial e tabela em vigor, em razão de sua invalidez da parte reclamante, 

acrescidos de juros legais de 1,0% (um por cento) ao mês a partir a data 

que tomou conhecimento do acidente, aplicando a súmula 426 do STJ, 

mais a correção monetária com o índice INPC, a partir da data do acidente. 

Requereu ainda a condenação Requerida a pagamento no montante de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais pela prática de ato 

ilícito, desleal e abusivo. Ao final, requereu a condenação ao pagamento 

das custas e demais despesas processuais, bem como os honorários 

advocatícios no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de 

acordo com o art. 85, § 8° do CPC, ou alternativamente o § 2ºdo mesmo 

códex. Despacho inicial no id. 19050524. A Requerida apresentou 

contestação id. 24583945 arguindo em preliminar a necessidade de 

alteração para a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no 

polo passivo da demanda, a incorreção do valor da causa, e a falta de 

interesse de agir por entender necessária a realização do pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial ante a ausência de provas da 

invalidez permanente e definitiva, a ausência de nexo causal pelo fato do 

boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a falta de 

nexo causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de prova da 

invalidez, e ainda a improcedência do pedido inicial com relação ao pedido 

de indenização por danos morais. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Petição de habilitação nos autos no id. 

25046881. A Autora foi submetida a pericia médica, por ocasião da 

audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 25362512. 

A parte Requerente no id. 26005590, manifesta pela procedência do 

pedido de acordo com a pericia realizada. Impugnação à contestação no 

id. 28018987. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA Registro que em 

ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia postulada na exordial é meramente estimativa. 

Nesse encalço, a pretensão do Requerido para que seja atribuído valor da 

causa na forma específica determinada no art. 292 do CPC é impertinente, 

na medida em que a indenização securitária almejada pelo Autor, caso 

tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que 
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pretende provar por meio de perícia técnica, restando correta a atribuição 

de valor estimativo à causa. De outra sorte, verifico que assiste razão ao 

Requerido no que tange a necessidade de adequação do valor em 

consonância ao patamar máximo do valor da indenização estabelecido 

pela legislação vigente, porquanto, em casos que o acidente tenha 

ocorrido após o advento da Medida Provisória nº 340/06 (DOU 

29/12/2006), depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, a 

tarifação das indenizações do seguro obrigatório passou a ser 

estabelecida em valores determinados e não mais em salários mínimos. 

Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor da causa no importe 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). PRELIMINAR – DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS 

FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A 

ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de 

receber os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que 

não tem obrigação de assim proceder sem a apresentação dos 

documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se 

refere à comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a 

escusa apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto 

é trivial sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de 

prova do Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente 

apresentasse no âmbito administrativo qualquer outro laudo médico 

atestando o grau de invalidez, seria submetido à perícia por médico 

designado pela própria Seguradora, a fim de constatar e avaliar a 

existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins do §1º do 

art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a 

obrigação da Seguradora independente da apresentação do laudo receber 

e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do 

mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres 

- Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o relatório 

de ocorrência (id. 18999630) e Prontuário médico (id. 18969619), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 25362512, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um segmento da coluna 

vertebral o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 25% 

(vinte e cinco por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 25362512), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão intensa, com perda de 75% (setenta e cinco por cento), a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 2.531,25 (dois 

mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo 

sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo 

inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, 

em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da 

parte Requerida nas residências das vítimas com processos 

protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores digressões a 

respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal ocorrência no 

caso específico dos autos, valendo grafar que o documento juntado como 

forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está sendo juntado 

em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e sequer está 

preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice 

legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser realizada pela 

Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para minimizar as 

propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando 

o erário público. No que concerne ao pedido de condenação da 

Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, 

melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em que o mero 

inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o reparação. O 

dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou diminuição daqueles 

bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a 

tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra 

e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que 

afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano 

moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz 

deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, 

editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, substancialmente, a 

uma relação de dano à personalidade, em relação ao mundo externo, em 

que a imagem é arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, 

nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o 

normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E 

PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. 

COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR 

ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 
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6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar a Requerente THAILINY GONÇALVES CABREIRAS, a quantia de R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 26/08/2018 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1049720-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1049720-46.2019.8.11.0041. (k) 

REQUERENTE: ACE SEGURADORA S.A. REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS, Trata-se de ação 

intitulada “MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL DE ARRESTO DE BENS 

MÓVEIS” proposta por CHUBB SEGURADORA S/A. em face de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em que a 

Requerente busca interromper prazo prescricional para a propositura de 

ação de regresso em face da Ré, decorrente de indenização securitária 

supostamente paga pela Autora à segurado vítima de danos patrimoniais, 

após suposta falha na prestação do serviço pela Requerida ocorrido em 

03/11/2016. A inicial e documentos instrutórios estão no Id.25677822, 

sendo comprovado o preparo da ação no Id. 25745444. Emenda a inicial 

determinada no Id.25995023, a fim de oportunizar a parte Autora 

corroborar o interesse de agir para a propositura da ação. Ao passo que 

a Requerente ratificou suas razões inaugurais no Id.29355697. Vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, 

sobressai da Constituição Federal, o direito fundamental de acesso ao 

Poder Judiciário no inciso XXXV do artigo 5º, sem estabelecer limitações 

ou condicionantes, porquanto o direito de ação configura no sistema 

democrático é essencial ao Estado de Direito. Art. 5º. Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: […] XXXV. a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito. Todavia, não se pode supor, que o “direito de 

ação”, assegure, obstinadamente, pronunciamento de mérito, em todo o 

procedimento proposto pelo jurisdicionado, sem qualquer tipo de controle 

subjetivo dessa importante conquista constitucional. Razão disso, para o 

exercício do direito de ação, a lei processual condiciona o instituto à 

demonstração de elementos técnicos procedimentais específicos que, 

viabilizam a entrega da prestação jurisdicional eficaz, econômica, 

sobretudo satisfativa, quando imprescindível à proteção do direito. Dentre 

esses elementos, havia o que se conhecia como condições da ação, 

atualmente revelada em pressupostos processuais (provimento de 

admissibilidade da ação) e prejudiciais de mérito (provimento de mérito), 

importando à esta decisão o pressuposto processual de natureza 

subjetiva, apreciado na admissibilidade da ação, o interesse processual 

(interesse de agir), cuja ausência implica no indeferimento da petição 

inicial sem apreciação do mérito, após cognição de ofício, confira: Art. 

330. A petição inicial será indeferida quando: [...] III - o autor carecer de 

interesse processual; [...] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I 

- indeferir a petição inicial; [...] VI - verificar ausência de legitimidade ou de 

interesse processual; [...] § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria 

constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Com efeito, as 

condições da ação não disciplinam propriamente o direito de ação, mas, 

sim, o seu regular exercício, vale dizer, os elementos necessários para um 

pronunciamento de mérito. Em outras palavras, por mais que a parte não 

seja legítima, nem tenha interesse, poderá provocar a atuação do Poder 

Judiciário, daí o exercício do direito de ação sem condicionantes; contudo, 

não obterá uma decisão de mérito, em razão da ausência desses 

requisitos (legitimidade e interesse), obstando que o processo continue a 

se desenvolver. A par dessas considerações, retomo a situação dos 

autos acerca da propositura do “Protesto Interruptivo do Prazo 

Prescricional”, em que a Autora persegue a citação da parte Ré para 

dar-lhe ciência da sua futura pretensão judicial de regresso, decorrente 

de cobertura securitária patrimonial, supostamente suportada pela 
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Requerente em 29/12/2016, a fim de interrupção da prescrição e 

constituição em mora, na forma do art. 202, II, do CC. O pedido de protesto 

judicial atualmente encontra guarida no art. 726, § 2º, do CPC: Art. 726. 

Quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem 

sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar pessoas 

participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu 

propósito. §1º Se a pretensão for a de dar conhecimento geral ao público, 

mediante edital, o juiz só a deferirá se a tiver por fundada e necessária ao 

resguardo de direito. §2º Aplica-se o disposto nesta Seção, no que 

couber, ao protesto judicial. Com efeito, insta grafar que, esclarecido 

pormenorizadamente à Autora acerca da necessidade de se demonstrar o 

interesse de agir para a propositura desta demanda, ilustrando o 

impedimento processual ou material que teria impedido o exercício 

ordinário do direito no prazo prescricional fixado (Id.25995023), a 

Requerente se reservou a ratificar os termos lançados na exordial. 

Entretanto, o protesto judicial perseguido, tem por objeto a interrupção do 

prazo anual, legalmente fixado para o exercício do direito de 

ressarcimento de danos indenizáveis por força de contrato securitário. 

(artigo 206, §1º, inciso II, alínea b do Código Civil) À vista disso, o termo 

inicial da contagem do prazo prescricional previsto no citado dispositivo do 

Código Civil deve ser fixado a partir da data em que o segurado tem 

ciência inequívoca do fato gerador da pretensão, direito sub-rogado pela 

seguradora ao indenizar os danos cobertos pela apólice. Assim, há que 

se estabelecer, portanto que, a data em que a Autora teve ciência 

induvidosa do fato gerador de sua pretensão, isto é, a data em que ele 

teve ciência inequívoca da ocorrência dos fatos suspendeu o prazo 

prescricional, retomando a contagem, neste caso, na data do pagamento 

da indenização (súmula 229, STJ, in verbis). O pedido do pagamento de 

indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o 

segurado tenha ciência da decisão. (Súmula 229, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 08/09/1999, DJ 08/10/1999, p. 126) Feitas estas 

considerações, extrai-se do Id.25677834 e Id.25677838 os seguintes 

marcos temporais: Data do Sinistro: 03/11/2016 Data da Reclamação: 

16/12/2016 (Id.25677834) Pagamento da indenização 29/12/2016. 

(Id.25677838) Assim, o prazo prescricional para a propositura deste 

protesto interruptivo, que é de 01 (um) ano a contar do pagamento da 

indenização, não foi observado pela Autora, vez que o prazo prescricional 

foi retomado em 29/12/2016, evidente o decurso do prazo para a 

propositura do presente protesto interruptivo do prazo prescricional 

ocorrida em 01/11/2019, maculando portanto o interesse de agir desta 

demanda. Eis o posicionamento majoritário do Superior Tribunal de Justiça: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.436.851 - PR (2019/0019485-9) 

[...] APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA - APELAÇÃO 1 - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 20, §§ 3" E 4", 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO 2 - PRESCRIÇÃO ÂNUA - 

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - POSSIBILIDADE UMA ÚNICA 

VEZ - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 202, VI, DO CÓDIGO CIVIL - 

PRESCRIÇÃO MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO 1 - PARCIAL 

PROVIMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO 2 - NEGA PROVIMENTO. - A 

interrupção do prazo prescricional ocorreu com o pagamento da 

indenização pela seguradora, e o protesto interruptivo de prescrição 

ajuizado posteriormente. Portanto, consumada a primeira e única 

interrupção do prazo prescricional, o protesto interruptivo não poderia, 

neste caso, interromper outra vez a contagem do prazo prescricional. [...] 

No presente caso, verifico que não é possível alterar o entendimento do 

acórdão recorrido, no que se refere à ocorrência da prescrição da 

pretensão do recorrente, uma vez que demandaria, necessariamente, 

reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em 

razão do óbice da Súmula 7 do STJ. [...] (Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

03/04/2019) Ademais, conforme despacho, a atual roupagem processual, 

extinguiu o procedimento especial previsto pelo revogado artigo 867 do 

CPC/73, mantendo contudo a possibilidade de a parte interessada manejar 

tal pretensão voluntária nos moldes do artigo 726 do CPC/15, desde que 

demonstrado a necessidade do provimento jurisdicional. In casu, a 

Requerente além de não corroborar o interesse de agir nesta ação, deixou 

de apresentar elementos concretos que subsidiassem o impedimento 

processual e/ou material para que exercesse o direito de ação no prazo 

legal fixado. Dessa forma, transcorrido o prazo prescricional para 

protestar judicialmente à Requerida acerca do exercício do direito de ação 

regressiva e inexistindo elemento concreto da necessidade acautelatória 

pretendida, o indeferimento da petição inicial e extinção da ação sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, nada obstando a 

reapresentação do pedido, com a demonstração da necessidade e 

adequação da via eleita. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 330, III e 

artigo 485, I e VI do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, e por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO 

MÉRITO. Custas processuais pela Requerente, sem a fixação de 

honorários ante ausência de triangulação processual. Preclusa a via 

recursal, arquive-se, observando as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007726-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI RODRIGUES SABARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT11915-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS PJE 

nº1007726-09.2017.8.11.0041 (P) VISTOS, Trata-se de Trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com PEDIDO DE DANO MORAL c/c TUTELA DE 

PROVISÓRIA, aventada por SUELI RODRIGUES SABARA em desfavor de 

BANCO BRADESCO S/A, Alegando em síntese que é cliente do banco 

Requerido há anos e ao tomar ciência da inscrição de seu nome no 

cadastro de proteção ao crédito devido a um débito relativo ao Contrato de 

Empréstimo Consignado nº 3.247864313, buscou junto à instituição a cópia 

do aludido contrato e planilha detalhada de evolução do saldo devedor, 

com demonstração clara dos juros aplicados, parcelas recebidas, 

parcelas amortizadas e eventual saldo residual. Entretanto, a instituição 

financeira teria lhe fornecido apenas o extrato simples (ID 5518678), 

circunstância que lhe teria causado inúmeros aborrecimentos, pugnando 

ao final pela condenação do Requerido ao pagamento de indenização por 

danos morais e na obrigação de fazer consistente na apresentação dos 

documentos. Para comprovar o alegado, a Requerente reproduziu os 

documentos anexos aos ID 5518644, ID 5518657, ID 5518678, ID 5518684 

e ID 5518707. Pela decisão juntada no id. 5536139 foi indeferido o pedido 

de tutela de urgência postulado na exordial. O Requerido embora citado 

(id.7365574) não compareceu a audiência de conciliação e deixou 

transcorrer in albis o prazo para apresentar contestação (id. 9106962). 

Os autos vieram conclusos, ocasião em que foi determinada a intimação 

da parte autora para justificar a pedido de citação em endereço diverso da 

agência bancária, sobrevindo manifestação no id. 17675253. Vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Como relatado, trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Pedido de reparação por danos morais, em que a 

parte Requerente pretende a exibição de um contrato de empréstimo 

bancário que possui com o Requerido, argumentando para tanto que 

tentou obter a cópia administrativamente, contudo, não obtivera êxito, 

sendo que tal situação teria lhe causado danos morais. Cumpre mencionar 

que a parte Requerida é revel diante da ausência de contestação, e a este 

respeito, o art. 344 do CPC leciona, de fato, que a inércia da parte em 

apresentar sua contestação ocasiona a revelia, além de dispor acerca do 

seu efeito, qual seja a presunção de que são verdadeiras as alegações 

expendidas na inicial. Todavia, o próprio Estatuto Processual Civil prevê 

que a presunção de veracidade neste caso é relativa, o que significa que 

não prevalece o relato fático quando alguma afirmação revela-se 

despropositada ou contraditória com outro elemento de convicção 

existente nos autos (art. 344, IV do CPC). Como se vê, a presunção de 

veracidade decorrente da revelia não é absoluta, comportando situações 

em que não se faz cabível a sua aplicação, ao possibilitar que o Julgador 

analise as alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as 

provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento. Dito isso, 

ressalto também que o caso em apreço é regulado pelo Código de Defesa 

do Consumidor, na medida em que o Banco Requerido é fornecedor de 

serviços e a parte Autora destinatário final, sendo que a qualidade dos 

serviços prestados é fundamental aos clientes, correntistas ou não, diante 

de sua necessidade e vulnerabilidade, pelo que deve ser feita de forma 

adequada e eficaz, assim como disposto no art. 6º, X do CDC. 

Entrementes, caracterizada a relação de consumo, bem como a 

hipossuficiência e verossimilhança das alegações da parte Autora, a 
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inversão do ônus da prova, a teor do art. 6º, VIII do CDC, é medida que se 

impõe, cabendo ao prestador de serviços, desconstituir os fatos 

apresentados, e não o fazendo deverá ser responsabilizado pelos danos 

causados ao Consumidor. Com efeito, tratando-se de documentos 

comuns, que refletem a relação jurídica existente entre a instituição 

financeira e seu cliente, é dever daquela exibi-los para conferência e 

exame, pois corporificam as evoluções obrigacionais, mostrando-se 

instrumento hábil a dissipar as duvidas atinentes aos débitos efetuados 

em suas contas, consubstanciando-se neste fato o interesse na medida. 

In casu, denota-se que mesmo depois de esgotada a via administrativa e a 

Requerida ter sido citada para responder aos termos da lide, esta 

quedou-se inerte, ou seja, ignorando mais uma vez aos reclamos da parte 

Autora, restando, pois, configurada a resistência na apresentação dos 

mesmos. Por outro lado, tendo em vista que a pretensão do autor é de ver 

exibido documento para análise de seu conteúdo além de serem 

necessários para instruir e/ou resguardar interesses a litígio, cabível a 

pretensão da busca e apreensão, conforme já decidido em outras 

oportunidades pelo E. STJ: “Ação de exibição de documentos. Multa 

cominatória. 1.A multa cominatória e pertinente quando se trate de 

obrigação de fazer ou não fazer, não cabendo na cautelar de exibição de 

documentos, em que, se não cumprida a ordem, segundo precedente 

desta Terceira Turma, e possível a busca e apreensão. 2. Recurso 

especial conhecido e provido (REsp 433711/MS RECURSO ESPECIAL - 

2002/0052304-8, Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, T3 - 

TERCEIRA TURMA, DJ 22/04/2003 p. 229). CAUTELAR DE EXIBICAO DE 

DOCUMENTOS. ART. 359 DO CPC. NAO APLICACAO. MEDIDA 

ADEQUADA. BUSCA E APREENSAO. - No processo cautelar de exibição 

de documentos não ha a presunção de veracidade do Art. 359 do CPC. - 

Em havendo resistência do réu na apresentação dos documentos, cabe 

ao juiz determinar a busca e apreensão (Art. 362 do CPC) - não lhe e 

permitido impor multa ou presumir confissão (REsp 887332/RS RECURSO 

ESPECIAL - 2006/0202966-0, Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, T3 

- TERCEIRA TURMA, DJ 28/05/2007 p. 339) Nessa senda, é evidente o 

dever da instituição financeira de exibir quaisquer contratos firmados com 

os seus clientes, seja por estar relacionada com o desempenho de sua 

atividade, como também por tratar-se de dever de informação do banco e 

de prestação de contas ao titular de conta corrente bancária, conforme já 

decidido por reiteradas oportunidades na jurisprudência. Como disso, a 

parte Requerida responde objetivamente pelos danos sofridos pelo 

consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, somente se 

eximindo de tal responsabilidade se demonstrada a inexistência do defeito 

ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiro (artigos 3º, caput e 14, § 

3º da Lei nº 8.078/90). Portanto, restou perfeitamente configurada a falha 

na prestação dos serviços bancários, assim como os prejuízos 

experimentados pela parte Autora em decorrência da resistência 

deliberada da parte Requerida em cumprir com suas obrigações 

contratuais e legais, sem contar os inúmeros percalços experimentados 

pelo Consumidor ao tentar obter informações atinentes ao contrato firmado 

com a ré, não obtendo êxito sequer pela via judicial. A par disso, o 

descaso da Requerida frente ao consumidor sobretudo diante da sua 

revelia, ressoa como verdadeira admissão do reclamo administrativo 

desatendido, demonstrando verdadeira situação de desrespeito, engodo e 

aflição impingidos ao consumidor, extrapolando assim a esfera do mero 

dissabor, incorrendo na lesão de cunho moral passível de reparação. Não 

há regras objetivas para a fixação do dano moral, cabendo ao juiz a árdua 

tarefa de arbitrá-lo, atentando, sempre, para a natureza e extensão do 

dano, bem como para as condições pessoais do ofensor e do ofendido, 

principalmente à econômico-financeira, de modo que haja compensação 

pela dor sofrida sem desconsiderar o caráter repressivo pedagógico, 

desincentivando o causador do dano de novas práticas de atos 

assemelhados. É de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela 

parte Requerente deve ser ressarcido numa soma que não apenas 

compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE 

deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as 

posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só 

tempo prudência e severidade. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 

344 e 487, I do CPC, decreto a revelia da parte ré e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para 

CONDENAR a parte Requerida BANCO BRADESCO S/A, ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

(INPC) a partir do arbitramento, bem ainda na OBRIGAÇÃO DE FAZER 

consubstanciado na juntada aos autos no PRAZO DE 05 (CINCO DIAS) de 

cópia do contrato de empréstimo consignado sob n. 3.247864313 e 

planilha detalhada de evolução do saldo devedor, que demonstre 

claramente, os juros aplicados, as parcelas recebidas, as efetivas 

amortizações e se há saldo residual após o pagamento das 48 parcelas 

pactuadas, sob pena de ser expedido mandado de busca e apreensão, 

sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência, pagamento 

de multa e outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar a efetivação da decisão. 

Condeno por fim a parte Requerida ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) na forma do §8º do artigo 85 do CPC, pois a aplicação do §2º do 

citado artigo implicaria valor incompatível com o trabalho desenvolvido pelo 

i. causídico. Transitado em julgado, intime-se a parte Autora para promover 

o cumprimento da sentença, devendo se for o caso, expedido mandado de 

intimação da parte Requerida para o cumprimento da obrigação de fazer e 

de pagar, observando os requisitos do artigo 513, II do CPC. Publique-se. 

Intimem-se. CUMPRA-SE. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1023784-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ATILIO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS JOSE DE SOUZA OAB - MT18638/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EMILIO MARTINS JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA CAROLINA VIEIRA LEAO OAB - MT22565/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS PJE nº 1023784-87.2017.8.11.0041 (p) 

VISTOS, Trata-se de ação com procedimento especial, regulado nos 

artigos 550 e seguintes do CPC, dividido em duas fases distintas. Na 

primeira delas, discute-se apenas o dever da parte ré de prestar as 

contas pretendidas pelo autor. Na segunda, afere-se o mérito das contas 

prestadas. A pretensão Autoral consiste em exigir da parte Requerida a 

prestação de contas referente à sociedade por quotas de 

responsabilidade LTDA denominada MÁXIMA CONSTRUÇÕES LTDA, 

constituída em 26/08/1991. Afirma que sempre quando requereu o 

inventário anual, o balanço patrimonial e o de resultado econômico 

conforme estipula o art. 1.020 do CC e também a cláusula OITAVA do 

contrato social (ANEXO), o requerido sempre informava que iria solicitar 

para o financeiro e nunca foi repassado nenhuma prestação de contas, 

simplesmente informava ao autor o quanto poderia retirar de pro labore 

mensal. Obtempera que em razão da quebra de confiança entre o autor 

em relação ao réu por descobertas de valores recebidos não 

contabilizados e a grande possibilidade de fraudes nos lançamentos do 

livro caixa entre outras ilicitudes, o autor manifestou o interesse em se 

retirar da sociedade e exigiu a prestação de contas dos últimos dez anos 

a qual foi negada pelo sócio administrador ora Requerido. Explica que 

diante da negativa e com todas as suspeitas de fraudes e outras ilicitudes 

cometidas sob a gestão do sócio administrador e motivado pela negativa 

na prestação de contas, buscaram a “Junta de Conciliação” deste Egrégio 

Tribunal para que estabelecessem de forma amigável uma solução para o 

litígio, sendo que na primeira audiência em 04/07/2017 restou estabelecido 

que trariam uma proposta de realização de auditoria na sociedade 

empresarial e na segunda audiência em 01/09/2016 trouxeram a proposta 

da CONTAMAT (ANEXO 3) tendo como auditora a Dra. Vera Gomes da 

Silva, Perita Assistente Contábil CRCMT 5452-04, CNPC Nº774. Tece 

considerações sobre o o resultando da auditoria (ANEXO IV) onde foi 

constatado diversas irregularidades e uma gestão caótica por parte do 

sócio administrador, ressaltando que a auditoria foi realizada por uma 

metodologia de AMOSTRAGEM conforme a própria perita informa no laudo, 

podendo as irregularidades serem bem maiores do que foi localizado na 

referida auditoria. Por fim além de todas irregularidades, a auditora 

reconheceu que houve uma má-gestão, não entrando no escopo de 

fraude, posto que a referida auditoria teria o escopo de somente 

determinar se foi uma boa ou má gestão e ainda determinar as 

irregularidades fiscais e contábeis. Ao final, requereu a procedência do 

pedido para determinar a Prestação das Contas referente a todo o ano de 

01/08/2007 até o presente momento, no prazo de 15 dias, ou apresente a 
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defesa que tiver ou quiser, sob pena da revelia e confissão da matéria. 

Formulou ainda pedido de tutela de urgência para que fosse determinado o 

arrolamento dos bens do réu, Registro de protesto contra alienação de 

bens e ainda o arresto dos bens do réu e ainda a destituição do réu do 

cargo de administrador bem como a indisponibilização de qualquer bem da 

referida sociedade. O pedido de tutela foi indeferido pela decisão lançada 

no id. 9885172. A parte Requerida apresentou contestação no id. 

1055197, s fls. 181/193, arguindo em preliminar a inépcia da petição inicial 

e a falta de interesse de agir, pois as contas exigidas e supostamente não 

apresentadas sempre estiveram a disposição do autor, por ser 

proprietário da empresa. No mérito, defende que o problema de má-gestão 

da citada empresa foi provocada por ambos os sócios, e não apenas 

deste peticionante, visto que ambos sempre tiveram amplo acesso não só 

a conta corrente da empresa mas também aos documentos fiscais, 

contratos, etc..., bem ainda que tudo que o autor queria saber sobre a 

realidade financeira de sua empresa já foi revelado através da perícia 

contábil que ele mesmo contratou e juntou na petição inicial. Requereu ao 

final a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e a 

improcedência da lide. Réplica no id. 1123 4748. DECIDO. Cinge-se a 

controversa em averiguar o dever da parte Requerida de prestar contas à 

parte Autora da administração da sociedade empresarial MÁXIMA 

CONSTRUÇÕES LTDA, da qual ambos compõem o quadro societário, cuja 

gestão financeira era exercida pelo réu. Primeiramente, registro que não 

há se falar em carência da ação por falta de interesse de agir ou inépcia 

da petição inicial, porquanto é direito do sócio, independentemente de 

comprovar a recusa, requerer formalmente a apresentação de contas pelo 

administrador, quando possuir dúvidas a respeito da lisura dos atos 

praticados na condução da sociedade. Friso que embora atualmente não 

haja mais a exigência contida no CPC/1973, de que as contas sejam 

apresentadas sob a forma mercantil, requer-se que o sejam de forma 

adequada, especificando receitas, despesas, investimentos e 

movimentações afins, enfim, deve-se demonstrar, com elevada segurança 

e comprovação, a aplicação das receitas e a origem das despesas, tudo 

de modo a permitir ao sócio não administrador, notadamente quando há 

indícios de confusão patrimonial, verificar eventuais irregularidades como 

na espécie. Assim, incumbia ao Requerido, enquanto administradora da 

sociedade ter observado um sistema de contabilidade, mecanizado ou 

não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em 

correspondência com a documentação respectiva, e a levantar 

anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico. Portanto, a 

mera exibição de documentos esparsos como aqueles juntados pelo 

Requerido não exaure o dever imposto no art. 551, mormente tratando-se 

de relação jurídica em âmbito empresarial, que pressupõe padrões 

contábeis de escrituração, tornando impossível a impugnação específica 

pela autora exigida pelo Art. 550 § 3º do CPC. De tal sorte, como nada 

disso foi feito, solução não há, senão, a desconsideração das 

documentações apresentadas e, a concessão da tutela jurisdicional 

fixando tal obrigação. Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio 

Cruz Arenhart esclarecem: A ação de prestação de contas ativa, por isso 

mesmo, é desenhada para, em geral, desenvolver-se em duas fase 

distintas. Na primeira, busca-se apurar a existência do direito de exigir as 

contas. Na segunda, avalia-se a adequação ou não das contas prestadas, 

impondo-se, quando for o caso, a condenação do administrador a 

restituição de eventual saldo credor. Trata-se, portanto, de medida judicial 

em que o exame do mérito é cindido em duas porções. Em ambos os 

momentos, tem-se análise de mérito, estável em relação à parcela do 

objeto do processo examinado, sendo inviável retornar, na fase seguinte, 

ao exame do que foi vencido na oportunidade anterior. (Curso de 

Processo Civil, 2009, RT, p. 82) Por outro lado, não havendo, portanto, a 

efetiva prestação de contas pelo Requerido em atendimento ao que 

determina o §2º do artigo 551 do CPC, deve a parte Autora apresentá-las 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §6º do artigo 550 do referido 

códex. ANTE O EXPOSTO, nos termos do §5º do artigo 550 do CPC, 

JULGO PROCEDENTE a ação de exigir contas para reconhecer a 

obrigação da parte Requerida JOSE EMILIO MARTINS JUNIOR, em 

prestaras contas atinentes à sociedade empresarial MAXIMA 

CONSTRUÇÕES LTDA relativo ao período de 01/08/2007 até a efetiva 

prestação. Tendo em vista que a parte Requerida não apresentou as 

contas dentro do prazo estabelecido no §2º do artigo 550 do CPC, a parte 

Autora deverá apresentá-las no prazo de 15 dias, consoante disciplinado 

no §6º do artigo 550 do CPC. Saliento, também, que caso a parte Autora 

também não as preste no prazo que lhe cabe, o processo será extinto, na 

sua segunda fase, sem apreciação do mérito, por ausência de 

pressuposto processual (artigo 485, inciso IV do CPC). Consigno, por fim, 

que não obstante a renúncia da r. causídica da parte Requerida 

manifestada no id. 11338571, dispõe o artigo 112 do CPC que cabe ao 

advogado renunciante notificar o mandante, para que constitua novo 

patrono, circunstância que não está comprovada nos autos, devendo, 

portanto, continuar habilitada para receber as intimações pertinentes ao 

andamento do processo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1053615-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENIO BENTO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYGIA MARCIA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT0019649A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL Proc. nº 

1053615-15.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, IRENIO BENTO CORRÊA, 

devidamente qualificado nos autos, ingressou com o presente 

procedimento de jurisdição voluntária, com vista à restauração de seu 

Registro de Nascimento. Alega o Requerente que foi registrada no Cartório 

de Notas registro civil e paz de Acorizal -MT, que ao solicitar a 2° 

(segunda) via de seu Registro Civil de Nascimento, recebera a informação 

de que nada havia sido encontrada em seu nome, consoante certidão 

negativa juntada aos autos (id. 26211287). Para comprovar o alegado, 

juntou aos autos os documentos de id. 26211284/26211287. Requereu o 

benefício da Justiça Gratuita, com as alegações devidas, registradas na 

Declaração de Hipossuficiência id. 26211285, Pedido Este, DEFERIDO no 

despacho de id. 27970462. No id. 26211288, fora juntado aos autos cópia 

do Assento existente no termo n°. 3357, do Livro 6 das Folhas 97, 

juntamente com certidão negativa, oriunda do Cartório de Notas e Registro 

Civil e Paz, Acorizal - MT. Em vista dos autos (id. 29183449) o ilustre 

representante do Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. O artigo 109 da lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 

1973 estabelece: Art. 109: Quem pretender que se restaure, supra ou 

retifique assentamento no registro civil, requererá, em petição 

fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o juiz o ordene, ouvido o órgão do ministério público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório. 

(renumerado do art. 110 pela lei nº 6.216, de 1975). O conjunto probatório 

existente no feito comanda o deferimento do pedido da parte Requerente, 

dando substrato ao mesmo e tornando patente que não foi encontrado no 

Cartório em que foi registrado, o seu Assento Civil de Nascimento. 

Contudo, no presente caso, houve a emissão de Certidão de Nascimento, 

conforme se observa da cópia do Registro de Nascimento de id. 

26211288, de modo a tornar inexorável o acolhimento de seu pedido de 

restauração da Certidão de Nascimento. Desta feita, JULGO PROCEDENTE 

o pedido DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO DE ASSENTO DE 

NASCIMENTO para determinar ao Oficial do Cartório de Notas e Registro 

Civil e Paz, Acorizal – MT, a restauração e lavratura do Registro Civil de 

Nascimento de IRENIO BENTO CORRÊA, com os dados constantes no 

documento de id. 26211283 pág.5, nos termos do artigo 54 da Lei de 

Registros Públicos. Expeça-se o competente ofício, consignando o prazo 

de 05 (cinco) dias para o encaminhamento da cópia da certidão de 

nascimento a fim de instruir o presente feito, nos termos do §5º do art. 46 

da legislação pertinente. Com a juntada nos autos do registro civil, 

INTIME-SE a parte Autora para retirá-lo, substituindo por fotocópia, e 

inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se o presente, observando as 

formalidades legais. Sem custas finais por ser a parte Requerente 

beneficiária da justiça gratuita. Sem arbitramento de honorários 

advocatícios, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária. 

Cumpridas as determinações e preclusa a via recursal, inexistindo 

ulteriores deliberações, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038025-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUSAN CRISTINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEIDE AUXILIADORA DA SILVA OAB - MT22068/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DABERSON MACHADO BATISTA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS PJE nº 1038025-66.2017.811.0041 (p) VISTOS, 

Trata-se de ação com procedimento especial, regulado nos artigos 550 e 

seguintes do CPC. A pretensão autoral consiste em exigir da parte 

Requerida a prestação de contas referente ao contrato de prestação de 

serviços advocatícios para propositura de Ação de Consignação em 

Pagamento c/c Revisional c/c exibição de contrato com pedido de Tutela 

Antecipatória em desfavor de Itaucard S/A Motor, a fim de obter 

liminarmente o depósito integral do pagamento das parcelas no valor de R$ 

716,66 (Setecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) 

consignando as parcelas vincendas, bem como revisão contratual e 

indenização por danos morais em caso de cobrança em excesso. Relata 

que a demanda fora ajuizada na data de 10/06/2014 e distribuído para 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, 

com o n° de processo 26310-49.2014.811.0041 e Código 89682, e no 

despacho inicial datado de 16/06/2014 o MM Juiz deferiu a Liminar para 

consignar o pedido da Autora na Petição inicial qual seja o valor de R$ 

716,66 (Setecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), porém 

à época foram apresentadas 09 (nove) guias de depósitos judiciais no 

valor de R$ 478,55 (Quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e 

cinco centavos) a ser recolhido mensamente. Esclarece que em 

20/08/2015, o processo foi impulsionado e gerou uma certidão de decurso 

de prazo sem que a parte consignasse em juízo o valor de todas as 

prestações vencidas no valor de R$ 716,66, ocasião em que o advogado 

Requerido peticionou pela desistência daquela ação e a expedição de 

Alvará em nome dele para depósito em sua conta bancária de nº 4497-1, 

agência 2317 banco Caixa Econômica Federal. Por conseguinte, em 

19/11/2015, foi proferida a sentença sem resolução de mérito, extinguindo 

o processo em face da desistência da Autora e determinando a expedição 

do Alvará com os devidos rendimentos creditados na conta do Advogado 

Requerido, sendo que no mesmo dia foram expedidos 02 (dois) Alvarás 

Eletrônicos de nº 198436-5/2015 no valor de R$ 3.050,24 e outro Alvará 

Eletrônico de nº 198439-P/2015 no valor de 1.573,19. Aduz que nesse 

ínterim não obteve mas informações do andamento do processo e por 

conseguinte vendeu o veículo, objeto da demanda em Janeiro de 2017, 

dirigindo-se ao Banco Itaú S.A da Av. Getúlio Vargas para pedir a baixa do 

gravame a fim de proceder a transferência no DETRAN/MT em nome do 

novo proprietário, e, para sua surpresa foi informada que a dívida estava 

com a Empresa Mandatária: HARGOS – Recuperação de Créditos & 

Gestão de Risco. O Banco entrou em contato com a referida empresa e a 

mesma emitiu o boleto no valor total de R$ 4.162,00 (Quatro mil, cento e 

sessenta e dois reais) para quitação em 24/01/2017 e assim procedeu ao 

pagamento. Alega que tentou localizar o r. causídico Requerido, porém não 

logrou êxito, requerendo ao final, a condenação do mesmo à prestar as 

contas nos termos do §5º do art. 550 do CPC, ou apurado saldo em favor 

da Autora, constituindo título executivo judicial, sem prejuízo da 

condenação da vencida ao pagamento das custas, das despesas 

processuais e dos honorários advocatícios, que devem ser arbitrados em 

20% (vinte por cento) do valor apurado; Citado, o Requerido deixou 

transcorrer in albis o prazo para manifestação (id.27442481). DECIDO. 

Com efeito, nos termos dos artigos 550 e seguintes do CPC, é ônus do réu 

comprovar que não possui o dever de prestar contas, entretanto, apesar 

de citado quedou-se inerte ao deixar transcorrer in albis o prazo para 

manifestar nos autos e apresentar as contas ou apresentar contestação. 

Não havendo, portanto, a efetiva prestação de contas pelo Requerido, em 

atendimento ao que determina o §4º do artigo 550 do CPC, decreto a 

revelia e homologo as contas prestadas pela parte Autora na exordial, nos 

seguintes termos: DATA DESCRIÇÃO VALOR R$ 15/05/2014 1ª Parcela de 

honorários 600,00 junho/2014 2ª Parcela de honorários 600,00 2014/2015 

09 depósitos Judiciais de R$ 478,55 4.306,95 24/01/2017 Pagamento a 

Empresa HARGOS recuperação de Créditos & Gestão de Risco. 4.162,00 

Agosto/2017 Contrato de novo Advogado 1.800,00 Atualmente SALDO 

SEM CORREÇÃO E JUROS .... 11.468,95 ANTE O EXPOSTO, nos termos do 

artigo 355 c/c §4º do Artigo 550 do CPC, decreto a revelia da parte 

Requerida e com fulcro no §6º do artigo 550 e 552 do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a ação de exigir contas interposta pela parte Autora, 

CONSTITUINDO título executivo judicial o saldo da conta homologada, e, 

CONDENO o Requerido DABERSON MACHADO BATISTA, efetuar o 

pagamento de R$ 11.468,95 (onze mil, quatrocentos e noventa e oito reais 

e noventa e cinco centavos), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária a partir do desembolso de cada parcela. 

Condeno ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários de sucumbência que fixo em 20%(vinte por 

cento) do valor da condenação, nos termos do §2º do artigo 85 do CPC. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008310-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO MARINHO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1008310-08.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, JOSE PAULO MARINHO 

FERREIRA, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 29/05/2018 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando 

“lesão dos ligamentos supra e interespinhais e fratura de corpos 

vertebrais,)”. Discorre o Autor em sua inicial requerendo a concessão do 

benefício da justiça gratuita por não ter condições de suportar o ônus 

processual, que a Requerida seja citada a comparecer à audiência de 

conciliação, a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova e que 

seja julgado procedente o pedido conforme determinado em lei, 

condenando a Requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório- DPVAT, 

conforme determinado em lei, com juros desde o requerimento 

administrativo e correção monetária com índice INPC, a partir da data em 

vigor da medida provisória n. 340/2006. Requereu ao final, a condenação 

do Requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios. 

Despacho inicial de id. 18370357. Petição de habilitação nos autos no id. 

19724749. A Requerida apresentou contestação id. 23948424, arguindo 

em preliminar a ilegitimidade ativa pela necessidade de alteração da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda, a ausência de resposta administrativa por entender necessária 

a finalização do pedido administrativo anteriormente à propositura da ação, 

a impugnação a gratuidade da justiça, a ausência de comprovante de 

residência em nome da Autora alegando ser requisito para fixação do 

foro. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial ante a 

ausência de provas da invalidez permanente e definitiva, a ausência de 

nexo causal pelo fato do boletim de ocorrência ter sido lavrado em data 

posterior ao fato; a falta de nexo causal entre a lesão e o acidente. 

Sustentou também que o quantum indenizatório, deve se ater aos termos 

da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em no 

máximo 20%, (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Pugnou ao 

final, pelo depoimento pessoal do autor a fim de confirmar os fatos 

relevantes sobre o acidente e das supostas lesões ocasionadas. O Autor 

foi submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, 

estando o laudo pericial juntado no id. 24291497. Impugnação à 

contestação corroborada id. 25663581. Certidão de id. 27181285, 

determinando a intimação das partes para especificarem as provas que 
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pretendem produzir. A parte Autora no id. 27303886, pugna pelo 

julgamento do processo a qual se encontra e a parte Requerida no id. 

27388506, pugnou pela realização de pericia judicial e depoimento pessoal 

da parte Autora. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É 

O RELATÓRIO. DECIDO. De proêmio, registro ser prescindível o 

depoimento pessoal da parte Autora, conquanto a controvérsia gira em 

torno da existência de debilidade permanente decorrente de acidente 

automobilístico, haja vista que a prova necessária circunscreve-se em 

pericial e documental, as quais já se encontram produzidas no caderno 

processual. DA ILEGITIMIDADE - NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR - DA FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR – AUSÊNCIA DE RESPOSTA ADMINISTRATIVA – REGULAÇÃO 

PENDENTE Alega a parte Requerida que o pedido administrativo formulado 

pela parte Autora estaria em finalização regulatória do sinistro, e que por 

isso, inexiste interesse de agir na propositura da lide. Todavia, a escusa 

apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto 

infere-se dos documentos juntados relativo ao processo administrativo da 

parte Autora, que a Seguradora Requerida não especificou de forma clara 

e pontual o motivo da documentação não ter sido aceita, cingindo-se 

apontar que a situação de “não conclusivo” ou “não conforme”. para a 

autorização de pagamento e comprovante de residência. Demais disso, 

cumpre grafar que a decisão do Pretório Excelso quando do julgamento do 

Recurso Extraordinário 839314, não deixa dúvida: o que se exige é a 

existência do requerimento administrativo prévio ao ajuizamento da ação 

judicial, o indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a 

pretensão resistida e configurar a necessidade, leia-se, 

‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder Judiciário, não o 

exaurimento da via administrativa. Assim, restando comprovado na 

hipótese vertente que a parte Requerente formulou administrativamente o 

pagamento da indenização correspondente ao seguro DPVAT juntamente 

com toda documentação exigida pela Lei 6.194/74, perfaz evidenciado o 

interesse processual do Autor. Portanto, REJEITO A PRELIMINAR. 

PRELIMINAR inépcia da inicial – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME 

DE TERCEIRO. Afasto a preliminar de inépcia da inicial, pois no que tange a 

exigência de comprovante residencial como documento obrigatório a ser 

apresentado pela parte Autora, não é considerado indispensável para 

propositura da ação, bastando à comprovação da ocorrência do acidente 

a existência de lesão e o nexo de causalidade entre eles. Outrossim, não 

é necessário o comprovante de residência para se auferir a competência 

do juízo, pois as ações de indenização para recebimento de seguro 

obrigatório podem ser ajuizadas tanto no domicílio do autor como no local 

do sinistro, conforme determina o art. 53, V, do CPC, ou ainda o domicílio 

do réu, art. 46 do mesmo Diploma Legal, cabendo a opção pela parte 

Autora. Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. 

PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA No que tange a 

preliminar arguida pela parte Requerida, não vejo razão pois, a parte 

Requerente corroborou em sua exordial que declara em que não encontra 

em condições financeiras de suportar o ônus processual, anexando ao 

pedido à declaração de hipossuficiência (id. 18312815), assinada de 

próprio punho se responsabilizando por suas informações, e que este 

pedido fora deferido no despacho de id. 18370357. Desta feita, não há 

que se acolher a preliminar suscitada. Inexistindo outras preliminares, 

passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores 

de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial 

foram juntados o boletim de ocorrência (id. 18312819) e documentos 

medicos (id. 18312820), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo 

Pericial Judicial id. 24291497, concluindo de maneira inequívoca pela 

existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu a Requerente. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda completa da 

mobilidade de um segmento da coluna vertebral, o valor da indenização 

deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do teto 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 24291497), 

dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão moderada, com perda de 50% 

(cinquenta cinco por cento), a indenização deve corresponder, portanto a 

quantia de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo 

aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 
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RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar a Requerente JOSE PAULO MARINHO FERREIRA, a quantia de R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 29/05/2018 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1007997-47.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, JOSE BEZERRA DE ARAUJO 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 18/02/2019 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando, 

“politrauma, polifratura e fratura da perna ”. Discorre o Autor em sua inicial 

requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita por não ter 

condições de suportar com o ônus processual, a designação de audiência 

prévia de conciliação com realização de perícia judicial, a citação da parte 

Requerida para apresentar contestação no prazo legal, a inversão do 

ônus de suportar o adiantamento das despesas com a prova pericial, e 

ainda que a Requerida se abstenha das condutas ilegais apontadas, sob 

pena de responsabilização civil, requer ainda a declaração da negativa 

tácita ao pagamento administrativo e a condenação da Seguradora ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT, tendo como base os elementos 

de prova pericial e tabela em vigor, em razão de sua invalidez da parte 

reclamante, acrescidos de juros legais de 1.0% (um por cento) ao mês a 

partir a data que tomou conhecimento do acidente, aplicando a súmula 426 

do STJ, mais a correção monetária com o índice INPC, a partir da data do 

acidente. Requereu ainda a condenação Requerida a pagamento no 

montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais pela 

prática de ato ilícito, desleal e abusivo. Ao final, requereu a condenação 

ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como os 

honorários advocatícios no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais) de acordo com o art. 85, § 8° do CPC, ou alternativamente o § 2º do 

mesmo códex. Despacho de id. 18280381, determinando a emenda da 

petição inicial. A parte autora informa no id. 18828910, a interposição do 

agravo de instrumento. Oficio da decisão juntada no id. 19071698. Decisão 

de id. 19085118, prestando informações do Agravo e determinando o 

prosseguimento do feito com a realização de audiência de conciliação e a 

citação da parte Requerida. Oficio juntado no id. 20816989. A Requerida 

apresentou contestação id. 22964502 arguindo em preliminar a 

necessidade de alteração para a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a incorreção do valor da 

causa, a ausência de documentos essenciais a propositura da demanda, 

a falta de interesse de agir por entender necessária a realização do 

pedido administrativo anteriormente à propositura da ação e o defeito de 

representação ante a falta de desenvolvimento válido e regular do 

processo. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido a ausência 

de provas da invalidez permanente e definitiva, a ausência de nexo causal 

pelo fato do boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao 

fato; a falta de nexo causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de 

prova da invalidez, e ainda a improcedência do pedido inicial com relação 

ao pedido de indenização por danos morais. Sustentou também que o 

quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada 

pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Petição de habilitação nos 

autos no id. 25045107. O Autor foi submetido a pericia médica, por 

ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 

25334735. A parte Autora no id. 26005574, manifesta concordância com o 

exposto laudo pericial. Impugnação à contestação no id. 28028601. Os 

autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA Registro que em 

ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia postulada na exordial é meramente estimativa. 

Nesse encalço, a pretensão do Requerido para que seja atribuído valor da 

causa na forma específica determinada no art. 292 do CPC é impertinente, 

na medida em que a indenização securitária almejada pelo Autor, caso 

tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que 

pretende provar por meio de perícia técnica, restando correta a atribuição 

de valor estimativo à causa. De outra sorte, verifico que assiste razão ao 

Requerido no que tange a necessidade de adequação do valor em 

consonância ao patamar máximo do valor da indenização estabelecido 

pela legislação vigente, porquanto, em casos que o acidente tenha 

ocorrido após o advento da Medida Provisória nº 340/06 (DOU 

29/12/2006), depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, a 

tarifação das indenizações do seguro obrigatório passou a ser 

estabelecida em valores determinados e não mais em salários mínimos. 

Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor da causa no importe 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). PRELIMINAR – AUSÊNCIA 

DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO PROCESSAMENTO DA DEMANDA. 

No que tange a preliminar, verifico que não assiste razão à alegação da 
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Requerida, pois a parte Autora corroborou com a inicial, juntando todos os 

documentos necessários, tais como: boletim de ocorrência (id. 18264323), 

a qual indica o veiculo que sucedeu ao acidente e histórico clínico (id. 

18263336), para a propositura da ação, demonstrando o nexo causal 

entre o fato e o acidente. Portanto, REJEITO a preliminar. PRELIMINAR – DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS 

FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A 

ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de 

receber os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que 

não tem obrigação de assim proceder sem a apresentação dos 

documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se 

refere à comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a 

escusa apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto 

é trivial sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de 

prova do Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente 

apresentasse no âmbito administrativo qualquer outro laudo médico 

atestando o grau de invalidez, seria submetido à perícia por médico 

designado pela própria Seguradora, a fim de constatar e avaliar a 

existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins do §1º do 

art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a 

obrigação da Seguradora independente da apresentação do laudo receber 

e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO a preliminar. PRELIMINAR – DO DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO – 

FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR 

DO PROCESSO. No que concerne à necessidade de regularização da 

representação, não vislumbro razões para exigir a juntada de outro 

documento, pois tal circunstância isoladamente em nada influencia a 

análise do mérito. Cumpre ressaltar que a procuração ”ad judicia” não tem 

prazo de validade, ou seja, não se expira pelo decurso do tempo, não 

restando alternativa se não desacolher tal preliminar. Inexistindo outras 

preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Boletim de ocorrência (id. 18264323) e 

Documentos médicos (id. 18263336), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 25334735, concluindo de maneira inequívoca 

pela existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu o Requerente. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda anatômica e ou 

funcional completa de um dos membros inferiores o valor da indenização 

deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por cento) do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 25334735), 

dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão leve, com perda de 25% (vinte e 

cinco por cento), a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 2.362,50, (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Quanto ao 

suposto “assédio” da parte Requerida nas residências das vítimas com 

processos protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores 

digressões a respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal 

ocorrência no caso específico dos autos, valendo grafar que o documento 

juntado como forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está 

sendo juntado em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e 

sequer está preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro 

qualquer óbice legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser 

realizada pela Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para 

minimizar as propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e 

acabam lesando o erário público. No que concerne ao pedido de 

condenação da Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais, melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em 

que o mero inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o 

reparação. O dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou 

diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e 

que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a 

integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se 

desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, 

reputação, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano 

patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) 

(DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, 

substancialmente, a uma relação de dano à personalidade, em relação ao 

mundo externo, em que a imagem é arduamente atingida, todavia, não 

restou caracterizado, nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno 

que ultrapasse o normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do 

STJ: CIVIL E PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. 

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. 

QUITAÇÃO. COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. 

VALOR ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 
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seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente JOSE BEZERRA DE ARAUJO, a quantia de R$ 

2.362,50, (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 18/02/2019 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1035725-63.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, MICHEL DOUGLAS VIEGAS DE 

PINHO devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

21/05/2019, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Discorre o Autor em sua inicial requerendo a 

concessão do benefício da justiça gratuita, que a Requerida seja citada a 

comparecer à audiência de conciliação, a aplicação da distribuição do 

ônus da prova e a condenação ao pagamento do valor indenizável 

proporcional à lesão permanente resultante ao autor, nos termos da tabela 

de lei n. 6.194/74, com juros a partir de 1% (um por cento) ao mês a contar 

da citação e a correção monetária de acordo com o índice INPC, a partir da 

data do sinistro. Requereu ao final, a condenação do Requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento), de 

acordo com o art. 85, § 2º do CPC, ou alternativamente com fundamento 

ao parágrafo 8º do mesmo códex. Despacho inicial no id. 22635341. A 

Requerida apresentou contestação id. 25814389 arguindo em preliminar 

pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a incorreção do valor da 

causa, a falta de interesse de agir por entender necessária a realização 

do pedido administrativo anteriormente à propositura da ação e o defeito 

de representação processual em decorrência da assinatura da 

procuração estar divergente do documento pessoal. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial ante a ausência de provas da 

invalidez permanente e definitiva, a falta de nexo causal entre a lesão e o 

acidente e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu ainda, pela 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, sustentou também que o 

quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada 

pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Petição de habilitação nos 

autos no id. 25942588. A parte Autora no id. 24045035/26045037, junta o 

pedido administrativo protocolado na seguradora. O Autor foi submetido à 

pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo 

pericial juntado no id. 26654302. A parte Autora no id. 27789331, 

manifestou concordância com o exposto laudo. Impugnação à contestação 

no id. 27802051. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É 

O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER 

DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA Registro 
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que em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia postulada na exordial é meramente 

estimativa. Nesse encalço, a pretensão do Requerido para que seja 

atribuído valor da causa na forma específica determinada no art. 292 do 

CPC é impertinente, na medida em que a indenização securitária almejada 

pelo Autor, caso tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da alegada 

invalidez, que pretende provar por meio de perícia técnica, restando 

correta a atribuição de valor estimativo à causa. PRELIMINAR – DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS 

FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A 

ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de 

receber os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que 

não tem obrigação de assim proceder sem a apresentação dos 

documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se 

refere à comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a 

escusa apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto 

é trivial sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de 

prova do Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente 

apresentasse no âmbito administrativo qualquer outro laudo médico 

atestando o grau de invalidez, seria submetido à perícia por médico 

designado pela própria Seguradora, a fim de constatar e avaliar a 

existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins do §1º do 

art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a 

obrigação da Seguradora independente da apresentação do laudo receber 

e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO a preliminar. PRELIMINAR – DO DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO – 

FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR 

DO PROCESSO. No que concerne à necessidade de regularização da 

representação, não vislumbro razões para exigir a juntada de outro 

documento, pois tal circunstância isoladamente em nada influencia a 

análise do mérito. Cumpre ressaltar que a procuração ”ad judicia” não tem 

prazo de validade, ou seja, não se expira pelo decurso do tempo, não 

restando alternativa se não desacolher tal preliminar. Inexistindo outras 

preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial fora juntado o Boletim de ocorrência e Histórico Clínico (id. 

22611546), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

26654302, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de 

causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um joelho o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 26654302), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 50% (cinquenta por cento), do comprometimento de seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e e cinquenta 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo 

aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 
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envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente MICHEL DOUGLAS VIEGAS DE PINHO, a quantia de 

R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e e cinquenta 

centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 21/05/2019 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007629-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA COLUCCI BATISTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO HENRIQUE DE ARAUJO 63098300159 (REU)

LEANDRO HENRIQUE DE ARAUJO (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE DANO 

MORAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES Processo Nº 

1007629-09.2017.8.11.0041 (h) VISTOS, CAMILA COLUCCI BATISTA 

propôs AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE 

DANO MORAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES em desfavor de 

VIDRAÇARIA ALTERNATIVA e LEANDRO HENRIQUE DE ARAUJO. Narra a 

parte autora, que no dia 06/04/2016, contratou os serviços de vidraçaria 

dos requeridos correspondentes a aquisição e instalação de dois boxes 

de vidro de banheiro, sendo um box frontal em vidro de segurança 

temperado incolor 8mm para vão de 1.260 mm de largura, e outro box de 

canto de vidro de segurança temperado incolor 8mm para vão de 790mm/ 

820mm de largura. Aduz que efetuou o pagamento antecipado de 

R$1.100,00 (um mil e cem reais) pelos serviços contratados, e em 

contrapartida, os requeridos se comprometeram a efetuar os serviços no 

prazo máximo de três dias após a confirmação do pagamento, no entanto, 

os boxes não foram instalados. Por fim, requer a procedência da demanda 

para declarar a rescisão do contrato por absoluto descumprimento dos 

Requeridos, condenar solidariamente os requeridos a ressarcirem a 

quantia de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), que foi paga antecipadamente 

no negócio, bem como, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de 

danos morais. Despacho de ID. 5522483, deferindo a gratuidade da justiça 

à Autora, e determinando a citação dos Requeridos. Audiência de 

conciliação realizada no dia 19 de junho de 2017, a qual restou infrutífera 

em razão da ausência da parte Requerida (ID. 8181485). Certidão de ID. 

10237730, de decurso de prazo para o Requerido apresentar 

contestação. Após, vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO DECIDO. 

Inicialmente, consigno que mesmo devidamente citado o Requerido não 

apresentou contestação, o que impõe a decretação da revelia em seu 

desfavor. Insta esclarecer que, é através da contestação que o Réu 

formula toda a sua matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito com que impugna o pedido do autor (artigo 336 do CPC), sendo 

certo que a ausência da apresentação da defesa gera a revelia (artigo 

344 do CPC), presumindo-se verdadeiros os fatos narrados pelo Autor. 

Sobre o tema, já se manifestou José Miguel Garcia Medina: "[...] A 

resposta do réu é manifestada através da contestação. Nela o réu poderá 

apresentar seus fundamentos de defesa, de qualquer natureza (aí 

incluídos, por exemplo, temas processuais como incompetência absoluta 

ou relativa, impugnação ao valor da causa, indevida concessão de 

assistência judiciária gratuita etc, que, antes do CPC/2015, exigiam 

apresentação de petição autuadas separadamente, em apenso), bem 

como mover nova demanda contra o autor, apresentando reconvenção.

[...]" (Novo Código de Processo Civil comentado: com remissões e notas 

comparativas ao CPC/1973. SP. Ed. RT, 2015, págs. 562/563). Sobre os 

efeitos da ausência de resposta do réu, assinala o nobre Humberto 

Theodoro Junior: A presunção de veracidade, decorrente da revelia não é 

absoluta e insuperável, nem pretendeu a lei transformar o juiz, na espécie, 

num robot que tivesse que provar, conscientemente, a inverdade e a 

injustiça, sem qualquer possibilidade de coactar a iniquidade e a mentira. 

Não há como não se não considerar, implícita a ideia de que a presunção 

de veracidade decorrente de revelia do adversário só poderá produzir 

todos os efeitos quanto a fatos revestidos de credibilidade ou 

verossimilhança. Aliás, há que se distinguir entre reconhecimento de fatos 

(juízos de afirmação sobre realidades externas, que se opõem a tudo o 

que é ilusório, fictício, ou apenas possível) e sequelas de sua afirmação. 

Só o fato objetivo não contestado é que se presume verdadeiro. Tal 

presunção não alcança cegamente as consequências de sua afirmação. 

Assim, não assumem véstia e dogma de fé, meras estimativas de prejuízo 

perante fato tomado indiscutível pela revelia do adversário. (THEODORO 

JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. 1. 41ª. ed. Rio de 

Janeiro: Forense. p.350) Impende destacar que a presunção de 

veracidade decorrente da revelia não é absoluta e pode ceder a outros 

elementos de convicção e postulados valorativos, cuja análise deve ser 

realizada livremente pelo juiz da causa. Desta feita, considerando a inércia 

voluntária do Requerido, com fulcro no artigo 344 do CPC, DECRETO a 

REVELIA dos Requeridos VIDRAÇARIA ALTERNATIVA e LEANDRO 

HENRIQUE DE ARAUJO, face a ausência de contestação, cujos efeitos 

serão aplicados na forma equitativa. Com fulcro na permissão legal do 

artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das 

provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos 

controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno 

processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 

do Código de Processo Civil. Pretende a parte Autora na tutela jurisdicional 

invocada, a rescisão do contrato de prestação de serviços, 

correspondentes a aquisição e instalação de dois boxes de vidro de 

banheiro, sendo um box frontal em vidro de segurança temperado incolor 

8mm para vão de 1.260 mm de largura, e outro box de canto de vidro de 

segurança temperado incolor 8mm para vão de 790mm/ 820mm de largura, 

em razão da alegada inadimplência por parte da requerida, que não 

entregou os boxes, requerendo por consequência, a devolução dos 

valores pagos, além dos danos morais. Como é cediço, em caso de 

inadimplemento de um dos contratantes, é assegurado à parte ofendida, 

nos moldes do artigo 475, do Código Civil, o cumprimento da obrigação ou 

a resolução contratual, sendo resguardadas as perdas e danos em ambos 

os casos. Impende destacar que relação jurídica firmada entre as partes é 

regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção 

das partes às figuras de consumidor e de fornecedor, previstas nos 

artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. In casu, observa-se da Nota Fiscal de 

ID. 5507909, que a Autora contratou os serviços da empresa Requerida, 

para instalação de dois boxes, tendo pago o valor de R$ 1.100,00 (mil e 

cem reais), sendo presumido como verdadeiras as alegações de que os 

Requeridos não instalaram os boxes, em razão de sua revelia. Verifica-se 

do citado negócio jurídico, ainda, que a parte Requerida se propôs a 

instalar os produtos adquiridos no prazo de 03 (três) dias úteis. De tal 

sorte, diante da conduta da parte Requerida, impõe-se a decretação de 

resolução do contrato, cuja consequência é o retorno das partes ao 

statuo quo ante, no caso concreto, com a restituição da quantia paga pela 

autora. Por fim, o caso dos autos trata de mero descumprimento contratual 

que, por si só, não caracteriza dano moral. Igualmente, não sendo 

comprovado em concreto lesão aos direitos da personalidade do autor, 

não há que se falar em condenação do réu ao pagamento de indenização 

a tal título. Portanto, os fatos narrados na petição inicial não passam de 

dissabores vivenciados pelo Requerente, que não se revelam suficientes 

à configuração do dano indenizável, não havendo indenização a ser paga 

pelo requerido, tampouco multa rescisória. Primeiramente, porque o 

inadimplemento contratual, por si só, não causa o direito de indenização 

por perdas e danos. Segundo, porque o direito deve reservar-se à tutela 

de fatos graves, que atinjam bens jurídicos relevantes, sob pena de 

banalização do instituto com a constante reparação indevida de meros de 
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aborrecimentos do cotidiano. As pequenas contrariedades da vida não 

são tidas como fatos geradores de indenização econômica. Se assim 

fosse, inviabilizar-se-ia a convivência social. As circunstâncias do caso 

concreto qualificam-se, pois, como meras contrariedades a interesses 

pessoais que, apesar de desgastantes do ponto de vista emocional, são 

passíveis de ocorrer dentro do grupo social em que se inserem os 

indivíduos. Sendo assim, conforme acima elencado, entendo pela 

procedência do pedido de rescisão contratual, e pela improcedência do 

pleito indenizatório, visto que, entendimento diverso implicaria em 

enriquecimento sem justa causa pela parte autora, o que é expressamente 

vedado em nosso ordenamento jurídico. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para DECLARAR rescindido o contrato de prestação 

de serviços formulado entre as partes, e CONDENAR os Requeridos 

VIDRAÇARIA ALTERNATIVA e LEANDRO HENRIQUE DE ARAUJO, a pagar 

à autora CAMILA COLUCCI BATISTA, o valor de R$ 1.100,00 (mil e cem 

reais), referente à devolução dos valores pagos, acrescidos de juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária 

a partir do desembolso. Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO 

ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e 

honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, 

ficando suspensa a exigibilidade da Autora por ser beneficiária da justiça 

gratuita (artigo 98, §3º do CPC). Transitado em julgado e decorridos 15 

(quinze) dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o 

desejo de executar a sentença, arquive-se. (Art. 1.284 da CNGC/TJMT) 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011169-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1011169-94.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/01/2020 às 11:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036451-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1036451-37.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 11/12/2019 às 13:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 2 de setembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043274-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ALMICI RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1043274-27.2019.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

demonstrou que tentou protocolar pedido administrativo de pagamento do 

seguro DPVAT, não obtendo êxito, demonstrando, neste quadro 

processual, o interesse na prestação jurisprudencial. Defiro os benefícios 

da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo 

audiência de conciliação para o dia 19/02/2020 às 08:15 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 
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havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 2 de outubro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021483-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021483-02.2019.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO DOS 

SANTOS NEVES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS N Vistos etc., Defiro a gratuidade da justiça, uma vez presentes 

os requisitos do art. 98 do CPC. No que tange ao procedimento, é certo 

que o Código de Processo Civil, em seu art. 334, determina que, se a 

petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação. Assim, designo audiência de conciliação para o dia 29 de 

Novembro de 2019, às 10h56min, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação, sala 01, observadas as disposições contidas no art. 334 do 

Código de Processo Civil, bem como art. 338 da CNGC. Cite-se e intime-se 

a parte ré para comparecer a audiência de conciliação, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso 

de impossibilidade de citação da parte requerida no prazo legal, proceda a 

secretaria com a redesignação da audiência de conciliação. Caso haja 

manifestação expressa de ambas as partes no desinteresse na 

autocomposição, observado o prazo de 10 (dez) dias de antecedência 

previsto no art. 334,§ 5º do CPC, certifique-se o cancelamento da 

audiência designada e aguarde-se o prazo para apresentação de 

contestação. Com a defesa, vistas ao requerente para impugnar no prazo 

legal e, após, conclusos para sentença ou saneamento e organização do 

processo. Intime-se. Cumpra-se. Wladymir Perri Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000797-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DA COSTA ABDALLA (AUTOR(A))

KELIDA APARECIDA DA COSTA ABDALA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT14100-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047040-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1047040-88.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 14 

de abril de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047040-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1047040-88.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias. Cuiabá, 14 

de abril de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021998-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON HENRIQUE DI DOMENICO CUCATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021998-37.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALYSSON HENRIQUE DI DOMENICO CUCATO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se a parte reclamada para, no 

prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca do pedido de desistência da 

parte autora. Decorrido o prazo, conclua-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015783-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CBAGRAOS - CLASSIFICACAO DE CEREAIS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 175 de 665



CUIABÁ Processo n. 1015783-11.2020.8.11.0041 Decisão Trata-se de 

ação de cobrança com pedido de liminar proposta por Master Grãos em 

desfavor de CBA Grãos, todos qualificados. Narra a parte autora que no 

dia 10/08/2017 firmou contrato particular de classificação de grão com a 

ré, que deveria pagar a título de mão de obra à autora o importe de R$ 

51.127,31 (cento e um mil, cento e vinte e sete reais e trinta e um 

centavos). Alega que a empresa ré deixou de cumprir integralmente com 

suas obrigações contratuais, tampouco a ressarciu. Aduz que os 

serviços contratados seriam realizados no período de 1 (um) ano, porém a 

ré deixou de observar os prazos estabelecidos, postergando os serviços, 

e depois justificou que contrato estava vencido. Informa que em março de 

2018 a ré solicitou perante a junta comercial de MT, a baixa de seus atos 

constitutivos por liquidação voluntária, deixando um saldo devedor de R$ 

42.288,80 (quarenta e dois mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta 

centavos). Diante disso, requer a concessão liminar para determinar a 

despersonalização da pessoa jurídica para as pessoas físicas dos sócios 

da empresa extinta, ora ré, nas pessoas do Sr. Joélcio Fagundes Lemes; 

Sr. Josué Rodrigues Souza e Sr. Josival Alencar Silva, com a inclusão 

destes no polo passivo da presente demanda. É o relatório. Decido. Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte autora pugna pela 

desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, para inclusão 

do nome dos seus sócios, pessoa física, para garantir o adimplemento das 

obrigações contratuais assumidas no contrato de classificação de grãos 

(ID 31019555). Sobre a possibilidade de desconsideração da 

personalidade jurídica em fase de processo de conhecimento, aduz o 

Código de Processo Civil (in verbis): Art. 134. O incidente de 

desconsideração é cabível em todas as fases do processo de 

conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em 

título executivo extrajudicial. (...) § 2º Dispensa-se a instauração do 

incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na 

petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. 

Nesse sentido: “AGRAVO AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de 

cobrança - Fase de cumprimento de sentença - Inclusão de Empresa que 

surgiu da cisão da Empresa devedora no polo passivo da ação - Alegação 

de confusão patrimonial - Desconsideração da personalidade jurídica - 

Possibilidade, desde que atendidas as formalidades legais Necessidade de 

instauração de incidente, nos termos dos artigos 133 a 137 do Código de 

Processo Civil de 2015 Determinação de bloqueio de recursos para 

garantia da execução mantida - Personalidade jurídica que pode 

representar óbice para o pagamento do débito - Temor de que não existam 

bens para garantia da execução - Medida concedida como tutela 

provisória antecedente. Agravo parcialmente provido” (TJSP, AI nº 

2060347-72.2017.8.26.0000, 33ª Câmara de Direito Privado, Relator Sá 

Moreira de Oliveira, j. 5.6.2017) Pois bem! Os documentos que 

acompanham a inicial corroboram a narrativa autoral, conforme se infere 

do ID 31019558, de que a ré procedeu com a liquidação da empresa, 

deixando de quitar com débitos existentes perante seus credores. É 

cediço que, pela teoria menor, considera como requisito para a 

desconsideração apenas a demonstração do descumprimento da 

obrigação ou insolvência da pessoa jurídica. Demonstrando, desta forma, 

a probabilidade do seu direito. O perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo também se encontra demonstrado, haja vista a comprovação 

da extinção da empresa ré por liquidação voluntária, que poderá gerar 

danos de grande monta à autora. Com estas considerações e 

fundamentos, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR, para determinar a 

despersonalização da pessoa jurídica para as pessoas físicas dos sócios 

da empresa extinta, ora ré, nas pessoas do Sr. Joélcio Fagundes Lemes; 

Sr. Josué Rodrigues Souza e Sr. Josival Alencar Silva, com a inclusão 

destes no polo passivo da presente demanda. Diante da notória pandemia 

envolvendo o COVID 19 – Novo Coronavirus – que assola o país e que, 

inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário (Portaria 

Conjunta nº 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do CPC. In casu, não se sabe ao certo 

quando a situação será normalizada e designar uma data de audiência 

para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior redesignação 

(caso permaneça a situação de Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além disso, a 

promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar data 

para a audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da (o) ré (u) para 

oferecimento de defesa, no prazo de quinze dias, com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da partes rés, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011273-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATHANAEL DE OLIVEIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

VONEY FERREIRA LEITE OAB - 388.207.221-00 (REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1011273-86.2019.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Nathanael de Oliveira 

Leite contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 14/09/2018, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva e 

falta de interesse de agir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido 

e falta de nexo de causalidade entre o fato e o dano. Realização de 

avaliação médica (ID n. 29465584) sendo apresentado laudo pericial, 

manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 14/09/2018. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada 

verifico que não merece guarida, uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 

jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença ultra petita quanto ao valor indenizatório, no que 

merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com inclusão da 

Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º 

da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o 

pagamento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente 

e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o 

valor da indenização deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o 

inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba 

honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA 

REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR “ULTRA PETITA” NO 

PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 16/12/2009). Posto isso, 

rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 
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do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. III – Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o declaração de 

ocorrência evidenciando o evento danoso, boletim de atendimento médico, 

histórico clínico e o laudo pericial. Certo o direito a indenização, passo a 

análise de sua fixação. O montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de lesões 

da estrutura facial o percentual incidente é de 100% (cem por cento) do 

valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), encontra-se o valor de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). Ademais, constata-se que para o caso 

de perda da visão de um olho o percentual incidente é de 50% (cinquenta 

por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), resultando no valor indenizatório de R$ 6.750,00 (seis 

mil setecentos e cinquenta reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

encontra-se o valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(14/09/2018). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção Provimento n. 18/2020-CM

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0001754-80.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR PELISSARI GALLUCCI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO VICTOR PELISSARI GALLUCCI (EXECUTADO)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 0001754-80.2014.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PAULO VICTOR PELISSARI GALLUCCI EXECUTADO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAULO VICTOR PELISSARI 

GALLUCCI Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do acordo 

apresentado pelas partes. Considerando que o acordo não fez qualquer 

separação entre a cota parte do menor, bem como da verba 

sucumbencial, nem mesmo ressalvou os interesse do menor, em 

consonância ao parecer Ministerial, indefiro o pedido de homologação. 

Intimem-se as partes para manifestação no prazo de 05 dias. Em nada 

mais sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo. Cuiabá-MT. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015473-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANNYA TEREZINHA DE SOUZA COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA SEVERO DE SOUZA MEURER (REU)

EUNICE LOPES DE SOUZA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015473-05.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

WANNYA TEREZINHA DE SOUZA COELHO REU: EUNICE LOPES DE 

SOUZA, MONICA SEVERO DE SOUZA MEURER Vistos etc. Verifica-se que 

a ação foi distribuída sem o devido recolhimento das custas do Estado de 

Mato Grosso, sendo assim DETERMINO a intimação do requerente, na 

pessoa de seu procurador para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher 

e/ou apresentar a guia de custas/taxas judiciarias devidamente pagas, 

sob as penas da lei, conforme Artigo 2º, Parágrafo Único da Portaria 

844/2018-PRES do TJ-MT. Após, conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026066-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TACILIA ROSA DE SANTANA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026066-30.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

TACILIA ROSA DE SANTANA FERREIRA REU: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos 

etc. Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de conciliação. 

Tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do 

feito, em obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da 

Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO 

intimação das partes a fim de: a) Especificarem que provas pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando relação clara e objetiva 

entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a 

prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência 

(art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem 

e verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0041611-70.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TADEU CAMPOS VILELA (EXEQUENTE)

SANDRA MARIA DA SILVA VILELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO OAB - MT9944-O (ADVOGADO(A))

REJANE BELUSSI MIRANDA OAB - MT7410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT9995-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0041611-70.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: 

TADEU CAMPOS VILELA, SANDRA MARIA DA SILVA VILELA 

EXECUTADO: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Vistos etc. 

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença que tramita 

desde 2013, sem que a parte exequente consiga satisfazer o seu crédito. 

Determinada a intimação da parte executada para cumprimento 

espontâneo do julgado, essa não o fez. A executada pugnou pela 

designação de audiência de conciliação, o que foi atendida pelo juízo, 

entretanto, em evidente desrespeito e afronta ao Princípio da Cooperação 

e Boa-fé Processual, sequer de dignou a comparecer ao ato. Realizada a 

tentativa de penhora Bacenjud, o valor encontrado foi insuficiente (R$ 

5.996,63), onde determinou-se a pesquisa Renajud. Na sequência, os 

veículos pesquisados e indicados à penhora pelo exequente foram 

vendidos pela executada, tendo a parte formulado pedido de penhora de 

valores a serem recebidos pela empresa decorrente de contrato 

celebrado da executada com o Estado de Mato Grosso. O pedido foi 

deferido por meio do decisório de Id n. 28065384, sendo determinada a 

expedição de mandado de constatação e penhora de eventuais créditos 

da executada até o limite da execução. A constatação foi realizada e 

verificada a existência de créditos, esses foram penhorados. A 

executada apresentou impugnação ao Id n. 2805454, arguindo a 

impenhorabilidade do crédito, ao argumento de que são indispensáveis 

para continuidade da obra e da atividade da empresa, indicou a penhora 

um imóvel, e pugnou pelo cancelamento da indisponibilidade. Os 

exequentes ofertaram resposta ao Id n. 28065458. Pois bem. Consoante 

se extrai dos autos o título executivo judicial não foi adimplido pela 

executada até a presente data. Não obstante as alegações de 

impenhorabilidade suscitada pela empresa, denota-se que não perfaz 

caracterizada nenhuma das hipóteses legais do artigo 833 do CPC, que 

disciplina a temática, em contrapartida, a penhora realizada se encontra 

descrita dentre das modalidades elencadas na Lei processual. A 

executada indicou um imóvel a penhora, entretanto, não é crível conceber 

que o referido bem goze de mais eficácia que o próprio dinheiro já 

penhorado, ainda mais que os exequentes demonstraram que a executada 

ainda tem por receber voluptuosa quantia decorrente do contrato 

celebrado com Poder Público Por fundamento, à luz do artigo 805 do CPC, 

extrai-se: Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover 

a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o 

executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida 

executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e 

menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já 

determinados. Não havendo impugnação da executada quanto ao 

montante do crédito indicado pelo exequente, e estando o juízo garantido 

com a penhora Bacenjud de Id n. 28065357, bem como dos valores 

depositados pelo Estado de Mato Grosso ao Id n. 28065459, a extinção do 

processo pela satisfação do crédito é medida impositiva. O exequente 

indicou o crédito exequendo como sendo de R$ 51.181,37. O depósito 

realizado pelo Estado de Mato Grosso perfaz a quantia de R$ 49. 606,83, 

e ainda há nos autos a penhora Bacenjud de R$ 5.996,63, assim, faz-se 

necessário o desbloqueio do excesso em favor da executada de R$ 

4.422,09 e a transferência para conta única de R$ 1.574,54, para 

liberação aos exequentes. Desse modo, REJEITO a impugnação ao 

cumprimento de sentença, DECLARO liquidado o débito, e via de 

consequência, JULGO EXTINTA a execução de sentença, com fulcro no 

artigo 924, II do Código de Processo Civil,. Proceda-se o comando de 

Desbloqueio do Excesso em favor da executada de R$ 4.422,09, bem 

como a expedição de alvará em favor do exequente dos demais valores. 

Cumpridas as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas 

de estilo e formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se, expedido o 

necessário. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1060787-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NYLCE MEYRE DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060787-08.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

KARINA CAVALCANTE ROCHA REU: NYLCE MEYRE DA SILVA Vistos etc. 

Cuida-se de Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por KARINA 

CAVALCANTE ROCHA, em desfavor de NYLE MEYRE DA SILVA, 

devidamente qualificados nos autos. Vieram os autos conclusos para 

análise da petição da requerida (id. 31044505), que pleiteia o levantamento 

da quantia incontroversa depositada. No que tange ao levantamento pelo 

credor do valor incontroverso depositado pela parte autora na ação de 

consignação em pagamento, inexiste óbice legal, uma vez que a quantia 

oferecida é aquela que o próprio autor reconhece como devida. Ademais, 

o § 1º do art. 545 do CPC, outorga ao consignado o direito de levantar a 

quantia depositada, e confere ao consignante a quitação na medida do 

valor levantado, permanecendo o débito quanto à parte controvertida. 

Diante do exposto, defiro o pedido formulado pela demandada no id. 

31044505, para o fim de determinar a expedição de alvará para o 

levantamento da quantia incontroversa depositada (id. 29316575), 

mediante transferência para conta a ser indicada nos autos. Intime-se a 

parte autora para impugnar a contestação no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá- MT, 06 de abril de 2020. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038053-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDE GOMES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038053-97.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ERNANDE GOMES DOS SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de Processo em fase 

Cumprimento de Sentença. Vincule-se o valor depositado a este processo. 

Considerando que os valores depositados voluntariamente pela devedora 

abarcam o crédito exequendo, JULGO satisfeito o pagamento da quantia 

reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, Código de Processo Civil, 

e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que seja expedido alvará de 

levantamento da importância depositada nos autos, mediante transferência 

para conta indicada pela parte exequente. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cumpridas as determinações, determino o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. 

Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030313-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO DE JESUS CORREA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030313-88.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JERONIMO DE JESUS CORREA JUNIOR EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Processo em 
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fase Cumprimento de Sentença. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. A executada efetuou o cumprimento espontâneo do julgado. 

Intimado o exequente para manifestação se quedou inerte. Considerando a 

concordância tácita da parte credora com os valores depositados 

voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o pagamento da quantia 

reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, Código de Processo Civil, 

e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que seja expedido alvará de 

levantamento da importância depositada nos autos, mediante transferência 

para conta indicada pela parte exequente. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cumpridas as determinações, determino o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. 

Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1042468-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPE JARDIM CUIABA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA CORREA SILVA MENDES OAB - GO29620 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1042468-26.2018.8.11.0041 AUTOR(A): SPE 

JARDIM CUIABA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA REU: ANDRADE 

COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME Vistos etc. A parte autora 

comparece por meio do petitório retro informando a sua imissão na posse 

do bem e noticiando que se esvaiu o objeto da ação. Considerando a 

ausência de interesse da parte autora, recebo o pedido como desistência 

do feito. De acordo com o artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: “VIII – homologar 

a desistência da ação.” Analisando os autos, verifica-se que a requerida 

não foi citada. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência e JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Expeça-se em favor da autora alvará dos 

valores consignados para conta a ser indicada nos autos. Custas já 

antecipadas. Não tendo sido angularizada a relação processual por meio 

da citação, incabível a condenação em honorários advocatícios. P.R.I. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as formalidades legais e 

baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036030-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

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

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA CIBELE CALDEIRA (EXECUTADO)

 

Considerando pedido expresso na Inicial, intimo a parte Requerente para 

que deposite o valor das diligências ou ofereça os meios ao Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024068-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADINY BEATRIZ ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1024068-27.2019.8.11.0041 AUTOR(A): NADINY BEATRIZ ALVES DOS 

SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 14 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor (a) / 

Gestor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1054954-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1054954-09.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: FELIPE FERREIRA LIMA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em 

virtude do cancelamento da audiência de conciliação que havia sido 

designada anteriormente, em conformidade com os termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 26/08/2020 às 12:45 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 02. 

Em virtude da parte requerida já ter constituído seu patrono neste feito, 

ficam ambas as partes intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1055080-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA MITIKO YAMADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1055080-59.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALEXANDRA MITIKO YAMADA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vieram os autos 

conclusos em razão do cancelamento da audiência de conciliação que 

havia sido designada anteriormente, em conformidade com os termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 26/08/2020 às 08:30 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 03. 

Em virtude da parte requerida já ter constituído seu patrono neste feito, 

ficam ambas as partes intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em Substituição Legal
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060072-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO BENEDITO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1060072-63.2019.8.11.0041 AUTOR(A): EDIVALDO BENEDITO DOS 

SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 14 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor(a) / 

Gestor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1055080-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA MITIKO YAMADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1055080-59.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ALEXANDRA MITIKO YAMADA 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação no prazo legal. Cuiabá - MT, 14 

de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário 

da Nona Vara Cível

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1054970-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1054970-60.2019.8.11.0041 REQUERENTE: SIDINEIA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação tempestiva, no 

prazo legal, bem como, impulsiono os autos intimando as partes da 

redesginação da audiência de conciliação para o dia 26/08/2020 às 13:15 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 02.. 

Cuiabá - MT, 14 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor(a) / 

Gestor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054074-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE THIAGO BELOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1054074-17.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ANDRE THIAGO BELOTTO REU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Impulsionamento por 

certidão Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o 

capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar 

a contestação, no prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as 

partes quanto a redesignação da audiência de conciliação para o dia 

26/08/2020 às 12:15 horas, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, sala 02.. Cuiabá - MT, 14 de abril de 2020. (assinatura 

eletrônica) Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002908-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1002908-09.2020.8.11.0041 REQUERENTE: EDSON OLIVEIRA LIMA 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação tempestiva, no 

prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as partes quanto a 

redesignação da audiência de conciliação para o dia 23/04/2020 às 

13h34min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 06. Cuiabá - MT, 14 de abril de 2020. 

(assinatura eletrônica) Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário da Nona Vara 

Cível

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1053385-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE AVILA MOURAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1053385-70.2019.8.11.0041 REQUERENTE: RAFAEL DE AVILA MOURAO 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação tempestiva, no 

prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as partes quanto a 

redesignação da audiência de conciliação para o dia 26/08/2020 às 11:30 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 02. 

Cuiabá - MT, 14 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor(a) / 

Gestor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021537-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PEDROSO ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte Requerente para apresentar Impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022506-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO COSTA BONAFE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte Requerente para apresentar Impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004880-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA GOTTARD BUKER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Requerente para apresentar Impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032639-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GONCALVES CANDIDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte Requerente para apresentar Impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1047525-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PIAIA PAEL (AUTOR(A))

CARLOS JOSE GOMES PAEL (AUTOR(A))

GABRIELA PIAIA PAEL (AUTOR(A))

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

L. G. P. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO(A))

LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA OAB - MT9250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONEI RIBEIRO PEREIRA (REU)

FRANCISCA DE ARAÚJO MARQUES (REU)

PEDRO MARQUES BARBOSA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1047525-88.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAFAEL PIAIA PAEL, L. G. P. P., GABRIELA PIAIA PAEL, CARLOS JOSE 

GOMES PAEL, M. P. C. J. REU: PEDRO MARQUES BARBOSA, FRANCISCA 

DE ARAÚJO MARQUES, ONEI RIBEIRO PEREIRA Vistos etc. Inicialmente, 

observa-se na exordial que o autor pugna pelo parcelamento das custas 

processuais, assim, com base nos art. 98,§ 6° do CPC e art. 468, §6° e §7° 

do CNGC, DEFIRO o pedido de parcelamento das custas processuais em 

até 06 (seis) prestações. Trata-se de Ação de Usucapião proposta por 

RAFAEL PIAIA PAEL, LUCAS GABRIEL PIAIA PAEL, GABRIELA PIAIA 

PAELL, CARLOS JOSE GOMES PAEL e MARLEI PEREIRA COUTO JUNIOR 

em face de ONEI RIBEIRO PEREIRA, PEDRO MARQUES BARBOSA e 

FRANCISCA DE ARAÚJO MARQUES, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 02/06/2020 às 12h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, a ser realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Ademais, 

DETERMINO a citação pessoal dos confinantes nominados na inicial e, por 

edital, com prazo de 30 dias, os confinantes e os interessados ausentes 

incertos e desconhecidos, para manifestação no prazo de 15 (quinze) 

dias (artigo 246, § 3º e 259, incisos I e III do CPC). INTIMEM-SE por via 

postal para que manifestem no prazo de 15 (dias), eventual interesse na 

causa a União, o Estado e o Município, encaminhando-se a cada ente 

cópia da inicial e dos documentos que a instruem. Oficie-se o CRI 

competente para anotação do registro da presente ação. Dê-se vista ao 

Ministério Público (artigo 178, inciso I do CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049911-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERLITA MARIA DOS SANTOS FELICIANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1049911-91.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ERLITA MARIA DOS SANTOS FELICIANI REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em 

razão do cancelamento da audiência de conciliação que havia sido 

designada anteriormente, em conformidade com os termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 26/08/2020 às 09:30 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 03. 

Em virtude da parte requerida já ter constituído seu patrono neste feito, 

ficam ambas as partes intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em Substituição Legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053864-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. A. P. E. S. (AUTOR(A))

LUZINETE PEREIRA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1053864-63.2019.8.11.0041 AUTOR(A): LUZINETE PEREIRA LEITE, T. A. P. 
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E. S. REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação tempestiva, no 

prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as partes quanto a 

redesignação da audiência de conciliação para o dia 26/08/2020 às 09:45 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 03. 

Cuiabá - MT, 14 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor(a) / 

Gestor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049659-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CASTRO DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1049659-88.2019.8.11.0041 AUTOR(A): PEDRO CASTRO DA CUNHA REU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Impulsionamento por 

certidão Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o 

capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora para, 

querendo, impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes quanto a redesignação da 

audiência de conciliação para o dia 26/08/2020 às 09:15 horas, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 03. Cuiabá - MT, 14 

de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário 

da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037018-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA MARIA TREVISAN VEDOIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAPHAELA BEATRIZ RISPOLI NUNES OAB - MT19705/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1037018-39.2017.8.11.0041 AUTOR(A): CLEIA 

MARIA TREVISAN VEDOIN REU: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS 

FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL CERTIDÃO Certifico e dou fé que 

pelo presente intimo a parte requerida sobre a tutela deferida, para 

cumprimento: "(...) DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno para DEFERIR A 

LIMINAR requerida no recurso de Agravo de Instrumento, e via de 

consequência concedo a antecipação de tutela recursal para determinar a 

suspensão do pagamento das parcelas mensais do plano de saúde, e 

cumulativamente determinar que a Agravante passe a depositar em juízo o 

valor mensal de R$ 472,49 (quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta 

e nove centavos), sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário 

quando da apreciação do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.

(...)" Cuiabá - MT, 14 de abril de 2020 Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) 

Assinatura Digital

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008339-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008339-92.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOSIEL SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. INTIME-SE A 

REQUERIDA PESSOALMENTE A FIM DE QUE EFETUE O PAGAMENTO. Em 

15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (CPC, art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o 
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levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial 

para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1042394-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ARANTES ESQUIVE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1042394-35.2019.8.11.0041 REQUERENTE: 

SAMUEL ARANTES ESQUIVE REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. CUIABÁ. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015018-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON HONORIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015018-40.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

GELSON HONORIO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 
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– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 31/07/2020 às 14:00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022717-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOENISON DE ARAUJO BRAUNA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (REU)

MAPFRE VIDA S/A (REU)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1022717-87.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOENISON DE ARAUJO BRAUNA RÉU: BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A, ALLIANZ SEGUROS S/A, 

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL Vistos etc. 

Considerando que houve interposição de agravo de instrumento pela parte 

autora face a decisão que indeferiu a justiça gratuita e que, o Eg. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso concedeu a liminar pleiteada no recurso, 

recebo a presente demanda pelo procedimento comum. Embora haja 

manifestação de desinteresse do autor, a audiência somente não será 

realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição (CPC, art. 334, § 4º, I), cabendo à parte ré, se o caso, 

indicar seu desinteresse por meio de petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência da data da audiência (CPC, art. 334, § 5º). Assim, 

preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 

21/11/2017 às 09h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora 

intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 

Ressalvada a hipótese de oportuna manifestação de desinteresse pela 

parte ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado 

de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Realizada a audiência e não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034495-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, em cumprimento à determinação judicial retro, procedi à 

intimação do (a) S.r.(a). Perito Judicial, nos termos do expediente 

eletrônico, conforme anexo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015009-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISIDORO DIAS DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015009-78.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ISIDORO DIAS DE MOURA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT 

em que a parte autora alega que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, o que 

sustenta caracterizar a negativa tácita do processo administrativo, assim 

como se restou configurada violação ao disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 

6.194/74, motivo pelo qual se faz mister a análise percuciente da matéria 

envolta nos autos. Como é cediço, no julgamento do RE 631.240/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, poe ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstra ter realizado requerimento 

administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. E, por 

meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas. Por expressa determinação legal do Artigo 5º, §2º da 

Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora consorciada o 

recebimento dos documentos necessários ao procedimento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 31/07/2020 às 14:15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 
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autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1014924-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BERTO VIVAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MORO BASSIL DOWER OAB - MT13914-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEVABEER COMERCIO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Intimo o Requerente para que junte nos autos a Guia de Depósito referente 

às diligências do Oficial de Justiça para a devida conferência da Central 

de Mandados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014964-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JOBSON DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014964-74.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ JOBSON DOS SANTOS PEREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 31/07/2020 às 08:00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037494-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA RIO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LIBERATTI OAB - MT16825-N (ADVOGADO(A))

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR OAB - MT0020111A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

PRODUTOS ELETRICOS S/A. (REU)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA - 

EXODUS I (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Requerente para apresentar Impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026100-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CARIBE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

1026100-05.2019.8.11.0041 REQUERENTE: CONDOMINIO EDIFICIO CARIBE 

REQUERIDO: JOSE ROBERTO DE CAMPOS Impulsionamento por certidão 

Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, Intimação da parte autora para manifestar sobre a correspondência 

devolvida, no prazo de 05 dias. Cuiabá - MT, 14 de abril de 2020. 

(assinatura eletrônica) Servidor (a) / Gestor(a) Judiciário da Nona Vara 

Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015046-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DARLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015046-08.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAURICIO DARLIN REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT 

em que a parte autora alega que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, o que 

sustenta caracterizar a negativa tácita do processo administrativo, assim 

como se restou configurada violação ao disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 

6.194/74, motivo pelo qual se faz mister a análise percuciente da matéria 

envolta nos autos. Como é cediço, no julgamento do RE 631.240/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstra ter realizado requerimento 

administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. E, por 

meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 
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demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas. Por expressa determinação legal do Artigo 5º, §2º da 

Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora consorciada o 

recebimento dos documentos necessários ao procedimento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 31/07/2020 às 11:30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041551-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DIAS ALVES (REQUERENTE)

JOSE WELINGTON DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA MENEZES BERTOTTI OAB - MT22592/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI OAB - MT12163/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1041551-70.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANGELA MARIA DIAS ALVES, JOSE WELINGTON DE 

ALMEIDA REQUERIDO: SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos etc. Verifica-se que a 

decisão ID: 24194621, indeferiu a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita à parte autora. Não concordando com o teor da referida decisão, 

a requerente interpôs agravo de instrumento, objetivando o deferimento da 

justiça gratuita. Desta forma, o Egrégio Tribunal de Justiça deu provimento 

ao referido recurso e deferiu os benefícios da justiça gratuita aos autores, 

conforme se observa na decisão monocrática que foi juntada aos autos 

sob o ID: 25668774. Assim sendo, recebo o feito pelo procedimento 

comum. Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência 

de conciliação para o dia 20/07/2020 às 09h30min, nos termos do artigo 

334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, 

Sala 04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1048294-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RABEA MOHAMAD OMAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR REGINATO OAB - MT23017-O (ADVOGADO(A))

CHARLES SALDANHA HANDELL OAB - MT13383/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1048294-96.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: RABEA MOHAMAD OMAIS REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Manifestem-se as 

partes acerca da possibilidade de conciliação. Tendo por finalidade o 

saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em obediência aos 

Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, 

estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO intimação das partes 

a fim de: a) Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 

(quinze) dias, indicando relação clara e objetiva entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC), hipótese de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a 

análise da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados aos autos, que indiquem e verifiquem se há 

matérias admitidas ou não impugnadas, bem como demonstrem que 

questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057449-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR RONDON DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057449-26.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

VILMAR RONDON DA SILVA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Vieram os autos conclusos 

em razão do cancelamento da audiência de conciliação que havia sido 

designada anteriormente, em conformidade com os termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, Portaria-Conjunta 

n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, bem como, da Portaria-Conjunta n. 

281, de 07 de abril de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 27/07/2020 às 13:00 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 06. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060072-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO BENEDITO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060072-63.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDIVALDO BENEDITO DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de 

março de 2020-TJMT, bem como, da Portaria-Conjunta n. 281, de 07 de 

abril de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 27/08/2020 às 08:30 horas, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, sala 05. Em virtude da parte requerida já ter constituído 

seu patrono neste feito, ficam ambas as partes intimadas na pessoa de 

seu advogado. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043646-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO GOMES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OZIEL FERREIRA DE LIMA (REQUERIDO)

PAULO NUNES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1043646-73.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: GERALDO GOMES DE ARAUJO REQUERIDO: PAULO 

NUNES DOS SANTOS, OZIEL FERREIRA DE LIMA Vistos etc. Vieram os 

autos conclusos em razão do cancelamento da audiência de conciliação 

que havia sido designada anteriormente, em conformidade com os termos 

da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, bem como, da 

Portaria-Conjunta n. 281, de 07 de abril de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO 

a audiência de conciliação para o dia 28/07/2020 às 08:00 horas, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 07. Em virtude da 

parte requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as 

partes intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1050702-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO GOIABEIRAS EXECUTIVE CENTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA GRIGGI TELES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1050702-60.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: CONDOMINIO GOIABEIRAS EXECUTIVE CENTER 

REQUERIDO: TEREZINHA GRIGGI TELES Vistos etc. Vieram os autos 

conclusos em razão do cancelamento da audiência de conciliação que 

havia sido designada anteriormente, em conformidade com os termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 27/07/2020 às 10:30 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 05. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044863-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA ROSANE DA SILVA NUNES BRESCANSIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGIA BRUN GOUVEA OAB - RS45111B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE DE SOUZA GRIBLER - ME (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1044863-54.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARTA ROSANE DA SILVA NUNES BRESCANSIN REU: PAULO HENRIQUE 

DE SOUZA GRIBLER - ME Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão 

do cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 27/07/2020 às 11:00 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 05. Fica a parte autora 

intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Verifica-se na 

manifestação constante no ID: 30503270, que a parte requerente pleiteou 

a citação da parte requerida, via aplicativo WHATSAPP. Por mais que o 

referido aplicativo esteja sendo usado em outros tribunais, tal medida não 

merece prosperar, em razão de que no presente feito, não foram 

adotados todos os meios cabíveis/necessários, para citação da parte ré. 

Desta forma, DETERMINO a expedição de mandado de CITAÇÃO e 

INTIMAÇÃO da parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, que deverá ser cumprida por meio de oficial (a) de justiça. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 
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ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018866-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA LOURENCA NOGUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R-4 COMUNICACAO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018866-69.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

TEREZINHA LOURENCA NOGUEIRA REU: R-4 COMUNICACAO LTDA - ME 

Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do cancelamento da 

audiência de conciliação que havia sido designada anteriormente, em 

conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março 

de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

27/07/2020 às 09:30 horas, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, sala 05. Em virtude da parte requerida já ter constituído 

seu patrono neste feito, ficam ambas as partes intimadas na pessoa de 

seu advogado. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058426-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DE ALMEIDA CINTRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMARIS ALVES CHAVES OAB - MT12377-A (ADVOGADO(A))

MARY SELMA DE ALMEIDA CINTRA RONDON OAB - 314.545.851-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

COOPERATIVA DE USUARIOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

AGEMED SAUDE S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS OAB - MT26814/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1058426-18.2019.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: EVA DE ALMEIDA CINTRA 

REPRESENTANTE: MARY SELMA DE ALMEIDA CINTRA RONDON 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: AGEMED SAUDE S/A, COOPERATIVA DE 

USUARIOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA, SOCIEDADE HOSPITALAR 

NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP Vistos etc. Vieram os autos 

conclusos em razão do cancelamento da audiência de conciliação que 

havia sido designada anteriormente, em conformidade com os termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 27/07/2020 às 12:00 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 05. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052738-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DE SOUZA BARROS VITAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1052738-75.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RENATA DE SOUZA BARROS VITAL REU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos 

etc. Vieram os autos conclusos em razão do cancelamento da audiência 

de conciliação que havia sido designada anteriormente, em conformidade 

com os termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 27/07/2020 às 11:30 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 05. 

Em virtude da parte requerida já ter constituído seu patrono neste feito, 

ficam ambas as partes intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056326-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DO CARMO NOBRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056326-90.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE DO CARMO NOBRE REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Vieram 

os autos conclusos em razão do cancelamento da audiência de 

conciliação que havia sido designada anteriormente, em conformidade com 

os termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem 

como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 27/07/2020 às 09:00 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 05. 

Em virtude da parte requerida já ter constituído seu patrono neste feito, 

ficam ambas as partes intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016170-94.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS PEREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

o ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016170-94.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: IZAIAS PEREIRA NETO REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER 

Vistos etc. Diante da manifestação da parte ré (ID. 16354223), determino a 

intimação do expert para, em 10 dias, esclarecer se o autor encontra-se 

inválido no membro inferior direito ou no esquerdo. Vindo o 

esclarecimento, tornem conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de abril de 

2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052424-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1052424-32.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Vieram os autos 

conclusos em razão do cancelamento da audiência de conciliação que 

havia sido designada anteriormente, em conformidade com os termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, Portaria-Conjunta 

n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, bem como, da Portaria-Conjunta n. 

281, de 07 de abril de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 27/07/2020 às 08:30 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 06. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052352-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES OAB - MT0018960A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1052352-45.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA REU: AGEMED SAUDE S/A Vistos 

etc. Vieram os autos conclusos em razão do cancelamento da audiência 

de conciliação que havia sido designada anteriormente, em conformidade 

com os termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, bem como, da 

Portaria-Conjunta n. 281, de 07 de abril de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO 

a audiência de conciliação para o dia 27/07/2020 às 08:00 horas, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 06. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035887-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDENILSON HENRIQUE PINHEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN DUARTE DE OLIVEIRA OAB - MT19582/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DE ALMEIDA ANDREO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035887-58.2019.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: IDENILSON HENRIQUE PINHEIRO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARCOS DE ALMEIDA ANDREO Vistos 

etc. Vieram os autos conclusos em razão do cancelamento da audiência 

de conciliação que havia sido designada anteriormente, em conformidade 

com os termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, bem como, da 

Portaria-Conjunta n. 281, de 07 de abril de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO 

a audiência de conciliação para o dia 27/07/2020 às 10:00 horas, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 06. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058278-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE FERNANDA DA SILVA (AUTOR(A))

WILLIAN DA SILVA MACHADO (AUTOR(A))

J. V. D. S. M. (AUTOR(A))

ALIF FERNANDO DA SILVA BOTELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA OAB - MT9504-O 

(ADVOGADO(A))

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT14750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1058278-07.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALICE FERNANDA DA SILVA, J. V. D. S. M., WILLIAN DA SILVA 
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MACHADO, ALIF FERNANDO DA SILVA BOTELHO REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Vieram os autos 

conclusos em razão do cancelamento da audiência de conciliação que 

havia sido designada anteriormente, em conformidade com os termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, Portaria-Conjunta 

n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, bem como, da Portaria-Conjunta n. 

281, de 07 de abril de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 27/07/2020 às 09:30 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 06. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061184-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAURA GONCALVES JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO DE PAULA MILHOMEM OAB - MT17720-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061184-67.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDILAURA GONCALVES JESUS REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Vieram os autos conclusos 

em razão do cancelamento da audiência de conciliação que havia sido 

designada anteriormente, em conformidade com os termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, Portaria-Conjunta 

n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, bem como, da Portaria-Conjunta n. 

281, de 07 de abril de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 27/07/2020 às 10:30 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 06. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0013779-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DOS SANTOS TOLEDO OAB - SP62576-O (ADVOGADO(A))

RUI FERNANDO ALMEIDA DIAS DOS SANTOS OAB - SP58818-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERFIBRA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0013779-57.2016.8.11.0041. AUTOR(A): A 

AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS LTDA LITISCONSORTE: 

MASTERFIBRA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME Vistos etc. 

Considerando a certidão de decurso de prazo de ID. 28361919 e a 

ausência do respectivo comprovante da efetiva citação da parte ré, 

devolvo os autos à Secretaria para que anexe aos autos o comprovante 

ou realize a devida citação da parte. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056564-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUDNEY CARMO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ OAB - MS22975 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056564-12.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RUDNEY CARMO DE OLIVEIRA REU: MAPFRE VIDA S/A Vistos etc. Vieram 

os autos conclusos em razão do cancelamento da audiência de 

conciliação que havia sido designada anteriormente, em conformidade com 

os termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, bem como, da 

Portaria-Conjunta n. 281, de 07 de abril de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO 

a audiência de conciliação para o dia 27/07/2020 às 11:00 horas, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 06. Em virtude da 

parte requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as 

partes intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1058323-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

OSMAR APARECIDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULY RAMIRO FERRARI DORADO OAB - MT12.563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE LIMA DO ESPIRITO SANTO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1058323-11.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELZA DA CONCEICAO, OSMAR APARECIDO DOS SANTOS REU: ROQUE 

LIMA DO ESPIRITO SANTO Vistos etc. Vieram os autos conclusos em 

razão do cancelamento da audiência de conciliação que havia sido 

designada anteriormente, em conformidade com os termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 27/07/2020 às 12:30 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 05. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030423-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR DE ANDRADE (AUTOR(A))

MARCIA DA ROSA ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIA BATISTA DA SILVA OAB - MT19837/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030423-87.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MOACIR DE ANDRADE, MARCIA DA ROSA ANDRADE REU: ANTONIO DE 

OLIVEIRA Vistos etc. Considerando que a parte requerida não foi 

devidamente citada, conforme se depreende da certidão (ID. 25297671), 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 28/07/2020 às 

12h30min, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida por meio do oficial de 

justiça, no endereço informado pelo requerente (ID: 26428926), com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1052346-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA GUMIERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELEON DE MORAES SANTOS OAB - MT22028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1052346-38.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROSANGELA GUMIERO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Vieram os autos 

conclusos em razão do cancelamento da audiência de conciliação que 

havia sido designada anteriormente, em conformidade com os termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, Portaria-Conjunta 

n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, bem como, da Portaria-Conjunta n. 

281, de 07 de abril de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 28/07/2020 às 12:30 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 07. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053435-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIALESKI ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFECCOES MAX DENIM EIRELI (REU)

ANA LUZINETE DE MIRANDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1053435-96.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

BIALESKI ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME REU: ANA LUZINETE DE 

MIRANDA, CONFECCOES MAX DENIM EIRELI Vistos etc. Vieram os autos 

conclusos em razão do cancelamento da audiência de conciliação que 

havia sido designada anteriormente, em conformidade com os termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, Portaria-Conjunta 

n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, bem como, da Portaria-Conjunta n. 

281, de 07 de abril de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 28/07/2020 às 09:00 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 07. Fica a parte autora 

intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1033439-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F1 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033439-15.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO REU: F1 INVESTIMENTOS E 

PARTICIPACOES S/A Vistos etc. Considerando que a parte requerida não 

foi devidamente citada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

28/07/2020 às 11h30min, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 
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alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056449-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SERGIO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO EMILIO GARCIA DE MORAES CHAGAS OAB - MT16605/O 

(ADVOGADO(A))

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056449-88.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

NELSON SERGIO RIBEIRO REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Vieram os autos conclusos 

em razão do cancelamento da audiência de conciliação que havia sido 

designada anteriormente, em conformidade com os termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, Portaria-Conjunta 

n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, bem como, da Portaria-Conjunta n. 

281, de 07 de abril de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 28/07/2020 às 09:30 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 07. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016611-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA NEVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016611-07.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

FERNANDA NEVES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/08/2020 às 08:45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016607-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABENER RODRIGUES CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016607-67.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ABENER RODRIGUES CHAVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/08/2020 às 08:30min, nos termos do artigo 334 
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do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016589-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DOS SANTOS AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016589-46.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIANE DOS SANTOS AMORIM REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/08/2020 às 08:15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057558-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA MARIA DOS SANTOS CAMARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057558-40.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIZANGELA MARIA DOS SANTOS CAMARA REU: BANCO BMG S.A 

Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do cancelamento da 

audiência de conciliação que havia sido designada anteriormente, em 

conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março 

de 2020-TJMT, Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

bem como, da Portaria-Conjunta n. 281, de 07 de abril de 2020-TJMT. 

Assim, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 28/07/2020 às 

10:00 horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, 

sala 07. Em virtude da parte requerida já ter constituído seu patrono neste 

feito, ficam ambas as partes intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0034823-74.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR JOSE SOARES DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (EXECUTADO)

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0034823-74.2012.8.11.0041. EXEQUENTE: 

OSCAR JOSE SOARES DO PRADO EXECUTADO: BANCO BRADESCO, 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos etc. Trata-se de processo 

em fase de Cumprimento de Sentença onde busca a parte exequente a 

liquidação da parte ilíquida da sentença. Inicialmente, considerando que o 

Bradesco S.A efetuou o cumprimento integral da obrigação líquida da 

sentença, e que já houve, inclusive, a concordância do exequente com o 

consequente levantamento dos valores, bem como a satisfação do 

crédito, DETERMINO a imediata liberação da quantia paga excedente pela 

executada Bradesco Vida e Previdência S.A, no valor de R$ 15.300,00 e 

R$ 2.754,00, em favor do Banco Bradesco que arcou inicialmente com a 

integralidade da obrigação, mediante alvará para conta a ser indicada nos 

autos. Em seguida, com relação à parte ilíquida do julgado, trago do título 

judicial o comando proferido por este Juízo: “DETERMINAR que a requerida 

mantenha as condições do contrato original anterior à portabilidade, com 

fator multiplicador não inferior à 2,37 vezes entre o valor da contribuição e 

o valor do benefício a ser recebido, tomando como parâmetro a última 

contribuição ao banco HSBC, e ainda: DETERMINAR requerida traga aos 

autos extrato analítico da conta desde a data da migração até a presente 
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data, e, em caso de eventual diferença de valores, deve a requerida 

adequar o aporte financeiro necessário para ajustamento às condições 

originais e correção do fundo previdenciário, para que o autor tenha 

mantido todos os benefícios contratados junto ao primeiro banco.” Nesse 

compasso, diante da ausência de conciliação entre as partes, e 

considerando que foram juntados aos autos os documentos acima 

mencionados, e a premente necessidade de liquidação de sentença para 

aferição de haveres, NOMEIO o perito CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA, Perito Atuário, Endereço: Avenida São Sebastião, 3198, Bairro 

Goiabeiras, Cuiabá – MT, Fone: (65) 3023-6634, E-mail: 

atuários@espinola.adv.br, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo 

que lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 

466 “caput” §1º, CPC), devendo apresentar proposta de honorários, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se as partes para indicarem assistentes 

e formularem quesitos em 15 (quinze) dias (CPC, art.465, “caput” §1º), 

salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Apresentados os 

quesitos intime-se o(a) Perito(a) Judicial para apresentar proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como solicitar a 

documentação necessária para realização do ato, intimando-se a parte 

requerida para depositá-los, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o 

feito possa prosseguir, liberando-se cinquenta por cento (50%) nos cinco 

(05) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os outros 

cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias após a entrega do laudo 

pericial nos autos (CPC –art. 465, §4º). Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

10 (dez) dias, após a apresentação do laudo, independentemente de 

intimação (CPC, art. 477, “caput” §1º). As partes também poderão se 

manifestar, caso queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Em seguida, 

concluso. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035713-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANACLETO GIRALDELLI BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO(A))

ROBSON DUPIM DIAS OAB - MT14074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035713-49.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANACLETO GIRALDELLI BEZERRA REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Da análise dos autos, verifica-se que 

em sede de agravo de instrumento foi determinado à requerida que arque 

com o pagamento do profissional da área indicado pelo médico do 

requerente. Foi proferido despacho por este juízo determinando o 

cumprimento incontinenti do acórdão proferido no recurso, contudo, 

conforme certidão de ID. 31184945 não estavam cadastrados os patronos 

da ré, assim não foi devidamente intimada. Tendo em vista o caráter 

excepcional/emergencial da medida, bem como para que seja garantida a 

eficácia da decisão proferida nos autos, DETERMINO que a intimação da 

requerida para o cumprimento da determinação seja feito em regime de 

plantão judiciário, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista. 

Consigno ainda, que o não cumprimento da determinação acarretará em 

aplicação de multa. No mais, manifestem-se as partes acerca da 

possibilidade de conciliação. Tendo por finalidade o saneamento e o 

direcionamento à instrução do feito, em obediência aos Princípios da 

Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova 

lei processual, DETERMINO intimação das partes a fim de: a) Especificarem 

que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando 

relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese 

de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados 

aos autos, que indiquem e verifiquem se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, bem como demonstrem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016027-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES LOPES NANTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ETEVALDO AROLDO DA SILVA REIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016027-37.2020.8.11.0041. AUTOR: MARIA 

DE LOURDES LOPES NANTES REU: ETEVALDO AROLDO DA SILVA REIS 

Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente 

pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que se 

sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. 

Nesse seguimento, de acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, 

datado em 17 de Abril de 2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha, recomenda-se que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, 

atente-se à importância da conferência minuciosa da arrecadação das 

guias no PJe. Esta ação é de extrema relevância para otimização e 

minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.” Assim, sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar 

atentamente se houve o recolhimento das custas pertinentes, e, havendo 

pedido de assistência judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de 

eventual manifestação da parte contrária, proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Isto posto, havendo indícios da 

capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora possui veículos 

próprios, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de 

Veículos - Total: 3 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Ano Fabricação 

Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações QBU4514 MT 

NISSAN/VERSA 16SV CVT 2016 2017 MARIA DE LOURDES LOPES 

NANTES Sim ui-button ui-button NPQ9678 MT HONDA/CG 150 FAN ESI 

2009 2010 MARIA DE LOURDES LOPES NANTES Sim ui-button ui-button 

KDB1754 MT IMP/FORD MONDEO CLX FD 1996 1997 MARIA DE LOURDES 

L. NANTES Não Deste modo, não restou demonstrada a incapacidade 

financeira da autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da 

CF. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 
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benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou 

o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas 

nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda que se trata de ação de 

pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta 

por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu 

processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. 

O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 

os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e 

sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, 

contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 

caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não 

pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral 

prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 

merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja 

aceitável ou determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha 

se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo 

comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção 

gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão 

abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a 

demanda seria típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 

institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição 

predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o 

desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 (Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000)) Vale ainda 

ressaltar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, para 

recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010674-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DAVID REINALDO ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ESCARPINO DE VERAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010674-84.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SEBASTIAO DAVID REINALDO ROSA EXECUTADO: ADRIANA ESCARPINO 

DE VERAS Vistos etc. Não tendo o exequente demonstrado que realizou 

qualquer tipo de busca de endereço da executada, indefiro por ora o 

pedido formulado, uma vez que não compete ao juízo praticar atos típicos 

de parte, devendo a atuação do poder judiciário se dar de forma supletiva. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015252-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA DE ALMEIDA - EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO OAB - MT25986/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015252-22.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

SILVIA CRISTINA DE ALMEIDA - EIRELI - ME REU: AGEMED SAUDE S/A 

Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente 

pleiteia em sua exordial pelo pagamento das custas judiciais ao final do 

processo. Sabe-se que o pagamento das custas ao final do processo é 

semelhante à concessão do beneficio da gratuidade judiciária, devendo 

restar demonstrada a hipossuficiência momentânea da parte em arcar com 

os ônus processuais. O assunto é de ordem pública, de modo que se 

sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça/pagamento das custas 

ao final, inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD 

(Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, 

ferramentas essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Em que 

pese a alegação de insuficiência de recursos, não foi colacionado aos 

autos sequer a declaração de hipossuficiência, bem como como extratos 

de movimentação bancária, anotações junto ao SERASA ou SPC, balanço 

que aponte prejuízo, comprovante de utilização de cheque especial, entre 

outros, não havendo a mínima demonstração segura e convincente de que 

realmente não possui capacidade econômica, não em termos de iliquidez 

atual que o capacite a arrostar os custos financeiros do processo judicial. 

No mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da autora, 

conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve 

decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça 

gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, 

vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 

FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE 

ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA 

VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de 
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pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em 

contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o 

magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 

881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL 

CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao encontro da 

pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de 

prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no 

AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Além disso, não houve 

efetiva demonstração da incapacidade financeira, como se exige para a 

pessoa jurídica à medida que se impõe é o indeferimento do pleito. Sobre o 

assunto a jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – 

INOCORRÊNCIA – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

PESSOA JURÍDICA – CONDIÇÃO DE HIPOSUFICIÊNCIA – NÃO 

DEMONSTRADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO 

– DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.A motivação contrária ao 

interesse da parte não autoriza, de per si, o acolhimento dos embargos de 

declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios 

insertos no artigo 1022 do Código de Processo Civil.O benefício da justiça 

gratuita pode ser concedido à pessoa jurídica em situações 

especialíssimas, desde que comprovada necessidade da benesse.O 

Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas 

partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os 

argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou 

jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, 

desnecessário o chamado prequestionamento explícito.(ED 108829/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 

19/12/2017) IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO REVOGADO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Conquanto se 

presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 

por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC/15), consoante ocorreu inicialmente 

na ação principal, tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, 

do CPC/15.Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da 

gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.No caso, sendo 

demonstrado que a parte possui rendimento para o custeio das despesas 

processuais, deve ser mantida a decisão que revogou a assistência 

judiciária.(Ap 120648/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 27/11/2017) AGRAVO INTERNO – AÇÃO MONITORIA – 

INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – 

FALÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO 

RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Não é 

desconhecido que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a 

assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos 

no art. 98, do CPC/15.Tratando de instituição bancária, que por mais 

necessitada e insolvente que possa aduzir, jamais se coaduna com a 

miserabilidade ou necessidade prescrita pela legislação própria.(AgR 

104478/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

31/10/2017) Tal demonstração não foi devidamente carreada aos autos, 

restando claro que a parte autora não faz jus aos benefícios da 

assistência judiciária. Isso posto, INDEFIRO o pleite de pagamento das 

custas ao final da lide e DETERMINO a intimação da parte autora para 

recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. Decorrido o 

prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015840-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIMARA POLVERINE MORAIS GUIDETTI (AUTOR(A))

DIAG-RAD DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS OAB - MT25116-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERTIN ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C. - ME (REU)

ARTHUR PEREZ DE LIMA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015840-29.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIAG-RAD DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA - ME, FRANCIMARA 

POLVERINE MORAIS GUIDETTI REU: BERTIN ADVOCACIA & ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C. - ME, ARTHUR PEREZ DE LIMA Vistos etc. Verifica-se 

que a ação foi distribuída sem o devido recolhimento das custas do Estado 

de Mato Grosso, sendo assim DETERMINO a intimação do requerente, na 

pessoa de seu procurador para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher 

e/ou apresentar a guia de custas/taxas judiciarias devidamente pagas, 

sob as penas da lei, conforme Artigo 2º, Parágrafo Único da Portaria 

844/2018-PRES do TJ-MT. Após, conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016192-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO RIGO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016192-84.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS REU: RENATO RIGO Vistos etc. 

Verifica-se que a ação foi distribuída sem o devido recolhimento das 

custas do Estado de Mato Grosso, sendo assim DETERMINO a intimação 

do requerente, na pessoa de seu procurador para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolher e/ou apresentar a guia de custas/taxas judiciarias 

devidamente pagas, sob as penas da lei, conforme Artigo 2º, Parágrafo 

Único da Portaria 844/2018-PRES do TJ-MT. Após, conclusos. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013294-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALVA FLAVIANA DA CRUZ RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REU)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013294-98.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDNALVA FLAVIANA DA CRUZ RAMOS REU: LOJAS AVENIDA S.A, 

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Vistos etc. Inicialmente, 

considerando que houve interposição do agravo de instrumento pela parte 

autora face a decisão que indeferiu a justiça gratuita e que, o Eg. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso concedeu a liminar pleiteada no recurso, 
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determinando o tramite normal da presente ação, até o julgamento do 

mérito recursal, recebo a presente demanda pelo procedimento comum. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência 

c/c Pedido de Danos Morais e Materiais proposta por EDNALDA 

FLAVIANA DA CRUZ RAMOS em face de LOJAS AVENIDA LTDA e 

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA, devidamente qualificados 

nos autos, alegando que em 10.02.2020 adquiriu um smartphone 

SAMSUNG A30S 64G PRETO por intermédio da ré Lojas Avenida, no valor 

de R$ 1.499,99 (mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove 

centavos), parcelado em 10x de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), que 

ao chegar em casa e manusear o aparelho verificou que a imagem não 

estava 100%, diversamente do aparelho apresentado na loja. Informa que 

no dia 12.02.2020 compareceu na referida loja, que lá foi constatado o 

defeito no produto, contudo, não tinha mais daquele aparelho no estoque, 

sendo o estorno do valor a única opção viável, que para isso preencheu 

um checklist do aparelho, momento que lhe foi informado que em razão da 

demora do procedimento e da necessidade da assinatura do gerente, 

seria necessário que a requerente voltasse mais tarde à loja, que adquiriu 

outro aparelho em outra loja diante da garantia do estorno, entretanto, ao 

voltar ao estabelecimento da requerida, fora negada a entrega do aparelho 

e devolução dos valores. Assim, requer a concessão de tutela antecipada 

para que seja determinada a parte requerida que suspenda a cobrança 

das 09 (nove) parcelas restantes inerentes ao pagamento do celular 

defeituoso, que se abstenha de negativar seus dados nos órgãos de 

proteção ao crédito e a autorização do depósito em juízo do celular. Pois 

bem, imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja 

cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, verbis: Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Acerca do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. 

Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil 

- Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação de 

tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo 

que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. 

Verifica-se, ao menos em sede de cognição sumária, a inexistência de 

verossimilhanças das alegações aptas a demonstrar a probabilidade do 

direito vindicado pela autora, uma vez que mesmo que seja incontroversa 

a aquisição do bem junto à ré, não trouxe nenhuma documentação hábil 

para a averiguação da existência de vícios/defeitos no aparelho celular, o 

que inviabiliza a concessão da medida em sede de cognição não 

exauriente, vez que necessária maior dilação probatória. Neste sentido: 

“CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO DE DEFEITO 

NO PRODUTO. DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA. 

PRETENSÃO DE SUSPENDER PAGAMENTO PARCELADO. AUSÊNCIA DE 

ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A PROBABILIDADE DO DIREITO OU O 

RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de 

instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência 

direcionada à suspensão de descontos em faturas de cartão de crédito 

acerca de pagamento parcelado de aparelho celular. Pretensão amparada 

na alegação de presença de defeitos no produto. 2.A ausência de 

suficiente demonstração acerca da probabilidade do direito não autoriza a 

concessão da tutela de urgência, conforme preceitua art. 300, caput, do 

CPC, visto que não há prova inequívoca a respeito do alegado defeito no 

aparelho celular adquirido pela parte autora. 2.1. Apesar de ser 

incontroversa a aquisição do equipamento, não há qualquer prova da 

natureza do defeito, nem tão pouco de que o referido prazo não foi 

cumprido pela fornecedora. 3.A recorrente não demonstrou, 

satisfatoriamente, que há risco de dano ou risco ao resultado útil do 

processo caso se aguarde a solução definitiva da lide. 3.1. As empresas 

rés gozam de situação financeira satisfatória, o que garantiria o 

adimplemento de obrigação indenizatória porventura fixada. Noutro giro, 

caso seja reconhecido, na sentença, o direito da autora, ser-lhe-á 

garantida a restituição das parcelas pagas, devidamente corrigidas. 4.A 

regra da inversão do ônus da prova, prevista no art. 373, § 3º, II, do CPC, 

e no art. 6º, VIII, do CDC, não impõe imediata presunção de veracidade 

quanto aos fatos alegados pelo autor. Ou seja, somente quando forem 

verossímeis as alegações do consumidor pode-se inverter o ônus da 

prova para se impor aos fornecedores a prova desconstitutiva do direito 

pleiteado. 5. Agravo de instrumento improvido.”(TJ-DF 20160020201663 

0021831-79.2016.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 

14/09/2016, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

20/09/2016 . Pág.: 214/244) Diante do exposto, ausente os requisitos do 

art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência formulado pela autora. No mais, designo audiência de conciliação 

para o dia 27/07/2020 às 08h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Cumpra-se. Cuiabá. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1008690-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TACIANE ORTEGA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBER CESAR DA SILVA OAB - MT4784-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE VAROTTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL SERRA OAB - MT7648-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008690-94.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

TACIANE ORTEGA DE LIMA REU: CRISTIANE VAROTTO Vistos etc. 

Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento da obrigação 

principal e acessórios Da análise dos autos, verifica-se que a requerente 

teve o seu pleito liminar indeferido, uma vez que não juntou aos autos 

contrato de locação devidamente subscrito pelas partes. Após 

devidamente citada, comparece a requerida através do petitório e 

documentos de ID. 31196190, informando que a autora procedeu com o 

parcelamento dos débitos perante a Energisa – concessionária de energia, 

e, que também solicitou a interrupção do fornecimento de energia na 

residência objeto da locação. Ante o exposto, requer a concessão de 

tutela de urgência incidental para que seja determinado a reclamante que 

requeira perante a Energisa o restabelecimento do fornecimento de 

energia na UC 6/914029-4, bem como a expedição de ofício à 

concessionária de energia. Não obstante o pedido formulado pela 

requerida, esse não se sustenta. É dos autos que havia débito de energia 

do imóvel desde novembro do ano passado sem que o inquilina/requerida 

efetuasse o pagamento. Embora tenha comparecido aos autos formulando 

o pedido em epígrafe, sequer se dignou a provar que se encontrava em 

dia com o pagamento das contas de luz, bem como com a obrigação 

locatícia. A requerida está inadimplente com as contas de energia por 05 

(cinco) meses, ou seja, desde novembro de 2019, desse modo, não é 

crível conceber o deferimento do pedido de religação de energia. Além 

disso, afere-se das faturas de energia colacionada aos autos, que a 

unidade consumidora nº 6/914029-4, está em nome de Sergio Paulo 

Mateus Junior ((ID. 31196190). Conseguinte, e por se tratar o fornecimento 

de energia elétrica, de relação natureza pessoal, a gerar obrigação 
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propter persona, e não propter rem, caracterizada está, na espécie, a 

ilegitimidade da requerida para postular o restabelecimento do 

fornecimento de energia contratado por outrem. Por fim, vale ressaltar, 

ainda que “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo 

quando autorizado pelo ordenamento jurídico.” (art. 18º do Código de 

Processo Civil), no caso, não há autorização legal para tanto. No mais, 

uma vez que a Energisa não figura como litigante na lide, não cabe a 

imposição de ordem em desfavor dessa. Pelos motivo apresentados, 

INDEFIRO o pleito incidental da tutela de urgência formulado pela requerida. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005636-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR BOSS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005636-57.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIO CESAR BOSS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que JULIO CESAR BOSS, move em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 11.09.2018, tendo resultado 

a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE – DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A. NA DEMANDA Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO - DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO - DAS 

FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A 

ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a 

parte autora interesse processual necessário à propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 
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permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 11.09.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre as lesões 

apresentadas e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do 

membro superior esquerdo e 50% do membro inferior direito. Dessa forma, 

a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, media a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Ocorrendo Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, media a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: MEMBRO SUPERIOR 

ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 4.725,00 MEMBRO INFERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 

9.450,00 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 
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Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). DO REEMBOLSO DAS 

DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES – DAMS. Alega a parte autora que 

em razão do acidente automobilístico ocorrido, teve gastos 

médicos/hospitalares no valor de R$ 2.317,69 (dois mil, cento e trinta e 

sete reais e sessenta e nove centavos). A Lei nº 6.194/74 dispõe em seu 

artigo 3º, inciso III, §2º, os casos de reembolso médico em decorrência de 

acidente automobilístico. Confira-se: “Art. 3º - Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: III - até R$ 

2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso 

de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. § 2º - Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até 

R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).”Destaquei. Nesse 

contexto, estabelece a jurisprudência pátria que “Estão abrangidos na 

rubrica das despesas médicas e suplementares os remédios, consultas 

médicas e demais atendimentos que se fizerem necessários à 

recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo automotor [...]” 

(TRJE/RS – 2ª TRec. – Recurso Cível nº 71002389708 – Relator: AfifJorge 

Simões Neto – julgado em 14/07/2010). Mas não é só. Segundo preceitua o 

§1º do art. 1º do Anexo da Resolução nº 242/2011/CNSP, também poderá 

se valer da verba estabelecida pelo inciso III do art. 3º da Lei nº 6.194/74 

“para reembolso de eventuais despesas suplementares, tais como 

fisioterapia, medicamentos, equipamentos ortopédicos, órtese, próteses e 

outras medidas terapêuticas, devidamente justificadas pelo médico 

assistente”. Conforme consignado, mostra-se possível o ressarcimento 

pelas despesas médicas decorrentes de acidente automobilístico, desde 

que demonstrado o pagamento efetuado pelo autor. Dos análise dos 

autos, verifica-se que, inobstante o pedido de reembolso formulado pelo 

autor, o mesmo não comprou as despesas alegadas, ônus que lhe 

competia, nos termos do art. 373, I do CPC. O documento de id. 17903181 

não demonstra que o autor efetuou o pagamento. Como a parte autora não 

apresentou todos os documentos necessários à comprovação de seu 

direito, ilegítima se torna a indenização por ela pleiteada. Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e 

cinquenta reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (11..09.2018) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005196-61.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SALETE BARBOSA RODRIGUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que SALETE BARBOSA RODRIGUES, 

move em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 27.10.2018, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu preliminares 

de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, pugnando pela 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi 

quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A parte autora 

impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a 

análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, 

§ 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os 

juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER NO POLO PASSIVO Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – REGULAÇÃO PENDENTE No que diz respeito a 

não comprovação da entrega da documentação ou apresentação de 

requerimento administrativo para o pagamento da indenização securitária, 

cumpre destacar que o nosso sistema é o de jurisdição única, de acordo 

com Hely Lopes Meirelles, cujo corolário é o princípio da inafastabilidade 

do controle judicial ou do direito de ação, consagrado no artigo 5º, inciso 

XXXV, da Constituição Federal, que define que a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A esse respeito 

é oportuno trazer à baila os ensinamentos do insigne jurista Nelson Nery 

Junior, quando ao discorrer sobre o princípio da inafastabilidade do 

controle judicial assevera que: Pelo princípio constitucional do direito de 

ação, todos têm o direito de obter do Poder Judiciário a tutela jurisdicional 

adequada. Não é suficiente o direito à tutela jurisdicional. É preciso que 

esta tutela seja a adequada, sem o que estaria vazio de sentido o 

princípio. Quando a tutela adequada para o jurisdicionado for medida 

urgente, o juiz, preenchidos os requisitos legais, tem de concedê-la, 

independentemente de haver lei autorizando, ou, ainda, que haja lei 

proibindo a tutela urgente. (...) A CF de 1988 não repetiu a ressalva 

contida no texto revogado, de modo que não mais se permite, nos sistema 

constitucional brasileiro, a denominada jurisdição condicionada ou 

instância administrativa de curso forçado. Já se decidiu que não é de 

acolher-se a alegação da Fazenda Pública, em ação judicial, de que não 
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foram esgotadas as vias administrativas para obter-se o provimento que 

se deseja em juízo. Dessa forma, o direito subjetivo de ação da parte 

autora não está condicionado a qualquer óbice de cunho administrativo 

para o seu exercício, bastando apenas, para ingressar em Juízo e receber 

a tutela jurisdicional, que estejam preenchidas as condições da ação, 

portanto, o postulante não está obrigado a ingressar ou a esgotar a via 

administrativa para só então procurar amparo na via judicial. Aliás, nesse 

sentido são os arrestos trazidos a colação a seguir: PROCESSUAL. 

SERVIDOR. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. REQUERIMENTO NA VIA 

ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. INTERESSE EM AGIR 

CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO À INSTÂNCIA JUDICIAL. 

- A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, com base no cânon 

constitucional que preconiza o livre acesso ao Poder Judiciário, é pacífica 

no sentido de que a exaustão da instância administrativa não é condição 

para o pleito judicial. - Patente a existência do interesse em agir, de vez 

que desnecessário o prévio requerimento na via administrativa para 

ensejar o ingresso na via judiciária, mormente quando a vantagem 

pleiteada é imposta à administração por imperativo legal. - Recurso 

especial conhecido. (REsp 261158/SP, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA 

TURMA, julgado em 22.08.2000, DJ 11.09.2000 p. 306). “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Note-se que desnecessidade 

de ingressar ou esgotar as vias administrativas para buscar a tutela do 

perante o Poder Judiciário não abrange apenas os litígios envolvendo 

particulares e a administração pública, mas também os conflitos de ordem 

privada. Ademais, releva ponderar que não se faz necessário ocorrer 

lesão ao direito para que a parte busque a tutela jurisdicional. A ameaça 

de lesão já autoriza o eventual prejudicado a ingressar em juízo para 

resguardar seu direito, com mais razão quando aquela se efetiva pelo 

cumprimento inadequado e parcial do dever legal de que trata o seguro 

obrigatório em exame. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar suscitada. Inexistindo mais preliminares, passo a 

análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 27.10.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 
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nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o comprometimento de 75% do membro 

inferior direito, 25% do membro superior esquerdo e 25% do membro 

superior direito. Com relação ao nexo de causalidade, verifica-se que a 

própria autora asseverou na petição inicial que o acidente causou fraturas 

nos membros inferiores: “(...) Em 27/10/2018, a Autora foi vítima de 

acidente de trânsito tipo colisão carro com moto, o que lhe causou fraturas 

nos membros inferiores, conforme Certidão de Ocorrência do SAMU, 

Histórico Clínico, Boletim de Atendimento e Prontuário Médico, anexo. (...)” 

Desse modo, considerado que não consta na documentação colacionada 

à inicial possível lesão nos membros superiores e não tendo sequer a 

parte autora relatado, tem-se que não há como reconhecer o nexo de 

causalidade entre o acidente e as referidas incapacidades. Dessa forma, 

a parte autora faz jus ao recebimento da indenização em razão da 

invalidez permanente do autor no membro inferior decorrente do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

intensa a perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 

70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *75% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 7.087,50 Total: R$ 7.087,50 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (27.10.2018) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1042865-85.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIANE LARA DE OLIVEIRA, EVALNOIR LARA DE OLIVEIRA, ERASMO 

LARA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que ELIANE LARA DE OLIVEIRA, EVALNOIR LARA 

DE OLIVEIRA e ERASMO LARA DE OLIVEIRA movem em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, 

serem filhos de EURIDES MARTINS DE OLIVEIRA, vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 18.07.2014, pretendendo o recebimento do seguro 

obrigatório, no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta 

reais), acrescidos de juros e correção monetária, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, 

além de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. A parte autora 

impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a 

análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, 

§ 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os 

juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 
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parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido ao óbito de 

seu esposo e pai, por complicações decorrentes de acidente de trânsito. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. DA 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA A SEGURADORA LÍDER 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Alega a seguradora ré, 

em síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À 

REGULAÇÃO DO SINISTRO – DOCUMENTOS ILEGÍVEIS Assevera a parte 

demandada que “[...] EMBORA NÃO ELENCADOS NO ROL DOS 

DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO DPVAT, A APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS DO 

DOCUMENTO DE CADASTRO NO REGISTRO GERAL DE PESSOAS FÍSICAS 

(RG) E DO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF), É DE SUMA 

IMPORTÂNCIA PARA A SEGURADORA REQUERIDA, QUE NECESSITA 

DESSES DOCUMENTOS PARA PROCEDER À REGULAÇÃO DO SINISTRO 

[...]. Da análise acurada dos autos constata-se que a cópia da Carteira de 

Trabalho apresentada pela demandante, encontra-se legível. Assim sendo, 

REJEITO a preliminar de ausência de documentos essenciais à regulação 

do sinistro. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NÃO APRESENTADO PELA 

PARTE AUTORA. REQUISITO PARA FIXAÇÃO DO FORO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO Quanto à questão de ausência de pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento valido e regular do processo, em 

virtude da juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, o 

artigo 282 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a 

determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 283, por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte autora que no dia 

18.07.2014, o Sr. Eurides Martins de Oliveira, pai dos autores, sofreu 

acidente de trânsito, que ocasionou seu óbito. Por tais fatos, apontam 

serem beneficiários da vítima e, portanto, teriam direito ao recebimento da 

quantia relativa ao seguro DPVAT. No que toca à alegação de prescrição 

sustentada pela ré, não assiste razão. Isso porque, em agosto de 2015 foi 

proposta pela genitora dos autores a ação nº 36610-36.2015.811.0041 

(código 1029577), em que os mesmos renunciaram o direito da herança 

em favor da mãe, tenho sido julgada procedente a demanda em 

11/01/2018, todavia, a sentença foi reformada pelo egrégio Tribunal de 

Justiça na sessão ordinária realizada no dia 20.08.2018, no sentido que a 

autora naqueles autos não poderia receber a integralidade do seguro, e 

sim 50%, por ser esposa do falecido. Desse modo, considerando que a 

presente ação foi distribuída em 07 de dezembro de 2018, tem-se que não 

operou a prescrição arguida. Como o falecido era casado, os autores 

fazem jus a 50% do valor integral da indenização. Para que haja o 

pagamento da indenização faz-se necessária a apresentação de certidão 

de óbito, o registro da ocorrência no órgão policial competente, o nexo 

causal entre a morte e o acidente e a prova de qualidade de beneficiários 

no caso de morte. Nesse sentido dispõe o artigo 5º, § 1º, alínea “a”, da Lei 

n. 6.194/74: Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1º A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 

sucursal que fizer a liquidação, o prazo de trinta dias da entrega dos 

seguintes documentos: a) Certidão de Óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte; (...) Sendo assim, a morte de EURIDES MARTINS DE OLIVEIRA 

está comprovada pela certidão de óbito (ID 16936835), tendo ocorrido em 

18/07/2014, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 28/06/2014, 

conforme se depreende do laudo pericial (ID 16936839), atestando assim 

o nexo causal. Portanto, comprovado o acidente de trânsito, o nexo de 

causalidade entre o sinistro e o evento morte, bem como a condição dos 

autores como beneficiários do seguro, se faz devido o recebimento da 
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indenização. De acordo com o art. 3º da lei 6.194/74, alterada pela Lei nº 

11.482/07, o valor da indenização para os casos de morte é exatamente a 

quantia pretendida pelo autor, vejamos: “Art. 3º Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: a) (revogada); b) (revogada); c) (revogada); I - R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II - até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III - até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima - no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” Desse modo, observando as regras do artigo 792 do 

Código Civil a cota parte de cada herdeiro deve ser respeitada, devendo 

lhes ser pago o que cada um tenha direito, sendo devido no caso dos 

autos R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais) para cada. Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes na 

inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT aos autores, no valor de R$ 6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta reais). O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do óbito 

(18.07.2014) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Novo 

Código de Processo Civil. P. R. I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no capitulo 6, seção 16, item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018870-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. E. D. S. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

VIVIANE DA SILVA OAB - 008.907.411-40 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018870-09.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO EDNO DA SILVA PADILHA REPRESENTANTE: VIVIANE DA SILVA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que J. E. D. 

S. P., menor impúbere neste ato representado por sua genitora VIVIANE 

DA SILVA, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 12.07.2018, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu preliminares 

de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, pugnando pela 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi 

quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A parte autora 

impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a 

análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, 

§ 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os 

juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA LIDE – DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A. NA 

DEMANDA Inicialmente, observo que as seguradoras compõem, por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - DA 

OBRIGATÓRIA CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO 

PERSEGUIDO A parte ré alega a necessidade de adequação do valor da 

causa, vez que a autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do 

seguro obrigatório, quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável 

ao segmento corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece 

prosperar, isto porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, 

sendo que tal quantificação depende de laudo pericial que ocorre no 

decorrer do processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor 

meramente estimativo, pelo que REJEITO a preliminar levantada. Nesse 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

– AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PEDIDOS ADMINISTRATIVOS PENDENTES DE 

FINALIZAÇÃO - INÉRCIA DA PARTE EM APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO 

EXIGIDA POR LEI Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 
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autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. Inexistindo mais 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. A requerida apresentou manifestação arguindo a 

falsidade documental dos documentos médico-hospitalares apresentados 

pelo autor, conforme IDs 28399736/28399738, tendo a parte autora se 

manifestado nos ids. 30252885/30815366. Pois bem. Verifica-se que os 

documentos mencionados pela requerida foram juntados ao feito quando 

do protocolo da petição inicial, cabendo à requerida suscitar tal alegação 

em contestação, de acordo com o artigo 430 do CPC, contudo, esta se 

manteve silente, motivo pelo qual resta prejudicada a análise do pedido por 

ser este intempestivo. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOCUMENTOS. JUNTADA COM 

A PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO PRINCIPAL. INCIDENTE DE FALSIDADE 

DOCUMENTAL. PRAZO PARA ARGUIÇÃO. PRECLUSÃO OPERADA. 

INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. AGRAVO PROVIDO. Se a 

documentação contra a qual se insurge a parte foi juntada pelo ex 

adverso desde a inicial, deve aquela suscitar o incidente de falsidade 

documental no prazo de contestação. Preclusão operada, na espécie. 

Incidente de falsidade documental intempestivo. Decisão reformada. 

Agravo provido. (TJ-BA – AI: 00201125320158050000, Relator: Telma 

Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2016) 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. A Lei nº 

6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a 

pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela 

Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 12.07.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 
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suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 25% do membro superior 

esquerdo. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, leve a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 25% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50 Total: R$ 2.362,50 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 2.362,50 

(dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (12.07.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. Conceda-se vista ao 

Ministério Público, nos termos do artigo 178, II do CPC. P.R.I. Com o trânsito 

em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 

30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central 

de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018116-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIRANDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018116-67.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO MIRANDA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ANTONIO MIRANDA DE OLIVEIRA, 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

29.01.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação, além de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem 

como combateu o mérito da demanda, pugnando pela improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a 

Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE - DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A. NA DEMANDA Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 
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razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - DA 

OBRIGATÓRIA CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO 

PERSEGUIDO A parte ré alega a necessidade de adequação do valor da 

causa, vez que a autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do 

seguro obrigatório, quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável 

ao segmento corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece 

prosperar, isto porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, 

sendo que tal quantificação depende de laudo pericial que ocorre no 

decorrer do processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor 

meramente estimativo, pelo que REJEITO a preliminar levantada. Nesse 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

– AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE FINALIZAÇÃO - 

INÉRCIA DA PARTE EM APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA POR 

LEI Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário à propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DO DEFEITO DE 

REPRESENTAÇÃO – FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO 

VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO Da leitura dos autos, verifica-se que 

não merece acolhimento a preliminar de defeito de representação, 

porquanto a parte autora trouxe o instrumento procuratório devidamente 

assinado (id. 19704215), sem nenhuma irregularidade. Observa-se ainda, 

que o demandante compareceu pessoalmente na avaliação médica 

realizada no id. 25408778, ratificando tacitamente os termos outorgados 

ao seu causídico. Assim sendo, REJEITO a preliminar. Inexistindo mais 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 29.01.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 207 de 665



Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do pé direito. Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés terá a 

vítima direito a 50% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa a perda da 

parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 50% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: PÉ DIREITO: *50% sobre R$ 13.500,00 

= R$ 6.750,00 *75% sobre R$ 6.750,00 = R$ 5.062,50 Total: R$ 5.062,50 

No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei) DANOS MORAIS Dentre os 

pedidos realizados pelo requerente, se encontra a condenação da 

seguradora ao pagamento de indenização por danos morais 

(genericamente), contudo o autor não apontou a situação fática que 

embasou seu pleito. O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, 

incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de 

seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a 

demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele 

postulado, verbis: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto 

ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” No caso em tela a 

parte requerente não se desincumbiu de seu ônus de provar que sofreu 

qualquer espécie de abalo moral. Sobre o assunto é pacífico o 

entendimento jurisprudencial, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – CONTRATO SEGURO DE VEÍCULO – 

NEGATIVA DE PAGAMENTO DA APÓLICE – RENOVAÇÃO DO CONTRATO 

– AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Diante da ausência de 

comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, ônus imposto 

pelo artigo 333, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se 

impõe. O dever de reparação civil de danos (moral ou material), depende 

da presença de alguns pressupostos: (I) a conduta ilícita do agente, donde 

se extrai o elemento subjetivo, caracterizado pela existência de sua culpa 

derivada de ato omissivo ou comissivo voluntário; (II) a existência do dano 

efetivo; (III) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Ausente a 

conduta ilícita do agente, não há falar em reparação civil”. Ap, 

146710/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 17/12/2014, Data da publicação no DJE 21/01/2015. 

Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – 

CRÉDITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DO NÃO RECEBIMENTO DOS VALORES – DANO MORAL 

INEXISTENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. 1- 

Independentemente de ter solicitado ou não, o fato é que o crédito foi 

efetuado em sua conta corrente e dele se beneficiaram as recorridas. Não 

há prova que a conta corrente não lhes pertence ou que o crédito não foi 

disponibilizado, ônus que lhe incumbia ao teor do artigo 333, I do CPC. 2-O 

ônus da prova, em regra, é atribuído à parte que alega os fatos. Assim, o 
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autor tem o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 

333, I do Código de Processo Civil), e o réu, sempre que formular defesa 

de mérito indireta, ou seja, alegar fatos novos que impedem, modificam ou 

extinguem o direito do autor, atrairá para si, o ônus da prova em relação a 

tais fatos (artigo 333, II do Código de Processo Civil)”. Ap, 52289/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 22/10/2014, Data da publicação no DJE 27/10/2014. Destaquei. 

Tratando-se de pedido de indenização, exige-se da parte que o formula, 

prova suficiente do ato ilícito ensejador da pretensão, porém a prova 

documental carreada aos autos, não demonstra a existência de Dano 

Moral. Inobstante os fatos e documentos colacionados pela parte autora, 

verifica-se que a requerente não logrou êxito em comprovar suas 

alegações. Não obstante ser a responsabilidade da Requerida objetiva, via 

de regra, é necessário que decorra de ato ilícito, ou seja, deve haver a 

violação de um dever preexistente, o que não restou demonstrado no 

caso em apreço. Logo, tem-se que os fatos descritos nos autos, por si só, 

não abalaram o estado anímico da parte requerente, capaz de ensejar o 

dano moral, pois a vida nos reserva alguns pequenos transtornos que 

podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. O 

dano moral é exteriorizado por condutas que diminui a personalidade, ou 

desmoraliza os dotes do ser humano, assim definidos por Maria Helena 

Diniz, in “Curso de Direito Civil Brasileiro”, 7º volume, Responsabilidade 

Civil, editora Saraiva, pág. 67/68, in verbis: “O dano moral, ensina-nos 

Zannoni, não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a 

humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes 

estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do 

dano. A dor que experimentam os pais pela morte violenta do filho, o 

padecimento ou complexo de quem suporta um dano estético, a 

humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados de espírito 

contingentes e variáveis em cada caso, pois cada pessoa sente a seu 

modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas 

aqueles que foram decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o 

qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. ex.; se vemos 

alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para reclamar 

indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. Mas, se 

houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, seremos 

lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a 

reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um 

preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, que se lhes 

outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão 

jurídica por eles sofrida.” (negritei). Danos morais, na definição de Wilson 

Mello da Silva, que entre nós é o clássico monografista da matéria, “são 

lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu 

patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição 

com o patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja 

suscetível de valor econômico.” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 

1955, nº. 1). (destaquei e negritei). A jurisprudência é pacífica que só a 

dor real e profunda enseja danos morais, não meros aborrecimentos ou 

desgastes emocionais: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – COMPLEMENTAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – 

FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL 

CONFIGURADA – RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DELPHOS SERVIÇOS TÉCNICOS S/A 

RECONHECIDA - PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE NÃO REPRESENTA 

SEGURADORA CONSORCIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – PAGAMENTO FEITO A 

MENOR – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. 1. A 

reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na contestação 

não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso. 2. 

É inadmissível levantar, em apelação, questões e inovar pedidos que não 

constaram na defesa, pois apenas pode ser objeto de apreciação e 

julgamento pelo Tribunal aquilo que foi suscitado e discutido no processo 

(CPC, art. 515, §1º). 3. Por se tratar apenas de prestadora de serviços, a 

Delphos não representa uma das seguradoras consorciadas da 

Seguradora Líder, administradora do seguro obrigatório, o que impede sua 

responsabilização pelo pagamento e/ou atraso no pagamento da 

indenização. 4. O mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em 

razão de inadimplemento contratual, não configura, prejuízo 

extrapatrimonial indenizável. 5. O termo inicial da correção monetária, nos 

casos de complementação do seguro, deve fluir a partir do pagamento a 

menor.(Ap 73511/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015). Destaquei. 

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO – REEMBOLSO DE DESPESA MÉDICA – SEGURADORA QUE 

PROTELA O PAGAMENTO DO SEGURO – MERO ABORRECIMENTO – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – ÔNUS DA SUCUBÊNCIA 

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência do 

pagamento do seguro pela via administrativa caracteriza mero dissabor, 

incapaz de configurar dano extrapatrimonial. 2. A negativa de pagamento 

da indenização do seguro DPVAT pela Seguradora configura ilícito 

contratual, portanto os juros de mora devem incidir a partir da citação. 3. 

Diante da procedência parcial da ação, os honorários e as despesas 

devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos e compensados 

entre os litigantes, observado o número de pedidos formulados e da 

proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a 

cada um desses pleitos”. (Ap 28590/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 

05/11/2013). Destaquei. Assim, o mero incômodo, o desconforto, o enfado 

decorrentes de alguma circunstância e que o homem médio tem de 

suportar em razão de viver em sociedade, não servem para que sejam 

concedidas indenizações, razão pela qual não deve prosperar o pedido de 

indenização por danos morais. Desse modo, considerando o decaimento 

recíproco, as partes devem suportar igualitariamente os ônus da 

sucumbência. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância R$ 5.062,50 (cinco mil e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (29.01.2017) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. Em face da sucumbência 

recíproca (art.86, do CPC), condeno as partes ao pagamento das custas e 

despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pela 

requerida. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), nos termos do que preceitua parágrafo 8º do art. 85 do 

CPC, na proporção de 50% (setenta por cento) em favor da requerida e 

50% em favor da autora, sendo que demandante ficará isenta das custas 

processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá 

suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na 

forma do artigo 98, § 3° do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039714-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZAQUEU CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1039714-14.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ZAQUEU CARDOSO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que ZAQUEU CARDOSO, move em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 23.07.2014, tendo resultado 

a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 
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enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

PARA A SEGURADORA LÍDER Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem, por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Alega a seguradora ré, 

em síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE 

TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. REQUISITO 

PARA FIXAÇÃO DO FORO. Quanto à questão de ausência de pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento valido e regular do processo, em 

virtude da juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, o 

artigo 282 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a 

determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 283, por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Aduz o demandado que a pretensão de cobrança 

de indenização encontra-se prescritas. Pois bem. O artigo 206, §3º, inciso 

IX, do Código Civil, dispõe que a pretensão do beneficiário contra o 

segurador, em caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório, 

prescreve em três anos. Inclusive a Súmula 405 do Superior Tribunal de 

Justiça, estabelece que a "ação de cobrança do seguro obrigatório 

(DPVAT) prescreve em três anos", por ter o seguro caráter de 

responsabilidade civil. No tocante ao termo inicial do prazo prescricional, 

se encontra pacificado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

através da Súmula 278 com o seguinte enunciado: “O termo inicial do 

prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado 

teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”. No caso em tela, o 

acidente ocorreu no dia 23.07.2014, tendo sido ajuizada a presente ação 

em 14.11.2018, sendo que a avaliação médica de id. 18958817 foi 

elaborada em 27.03.2019, ou seja, há mais de 04 (quatro) anos após o 

acidente. A discussão a respeito do lapso temporal entre a data do 

acidente e confecção do laudo pericial para fins prescricionais foi 

recentemente superada, diante da análise do RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO N° 1.388.030 – MG (2012/0231069-1) pelo SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, julgado em 11/06/2014, “in verbis”: “RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA 

INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE 

DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial 

do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca 

do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo 

relativa a presunção de ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência de 

prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos 

após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”. (STJ – 

Resp.1388030/MG RECURSO ESPECIAL - 2012/0231069-1 – Relator: 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), Orgão Julgador: S2 – 

SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento: 11/06/2014, Data da Publicação: 

01/08/2014). Negritei e destaquei. Nesse sentido, o termo inicial do prazo 

prescricional para interposição de ação de indenização, não sendo notória 

a invalidez (amputação/perda total do membro), é da data em que relatório 

médico foi realizado (18958817), ocasião na qual o autor tomou ciência 
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inequívoca da debilidade/invalidez, não havendo em que se falar em 

prescrição da pretensão. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via 

terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em 

seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da 

indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e 

do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 23.07.2014, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do tornozelo direito. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho 

ou tornozelo terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, media 

a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25% de R$ 
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13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: TORNOZELO DIREITO: 

*25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 

1.687,50 Total: R$ 1.687,50 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (23.07.2014) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027502-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI CIRIACO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027502-58.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSELI CIRIACO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que ROSELI CIRIACO, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA. 

DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 03.04.2018, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu 

preliminares de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, 

pugnando pela improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A 

parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA LIDE – DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO 

DO SEGURO DPVAT S. A. NA DEMANDA Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO - DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO - DAS 

FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A 

ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 
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Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 03.04.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do 4° dedo da pé 

esquerdo. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé terá a vítima direito a 10% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, intensa a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

75% sobre 10% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 
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ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: 4° DEDO 

DA PÉ ESQUERDO: *10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 *75% sobre 

R$ 1.350,00 = R$ 1.012,50 Total: R$ 1.012,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). DANOS MORAIS Dentre os pedidos realizados pelo 

requerente, se encontra a condenação da seguradora ao pagamento de 

indenização por danos morais (genericamente), contudo o autor não 

apontou a situação fática que embasou seu pleito. O Código de Processo 

Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do 

réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito por aquele postulado, verbis: “Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor.” No caso em tela a parte requerente não se desincumbiu 

de seu ônus de provar que sofreu qualquer espécie de abalo moral. Sobre 

o assunto é pacífico o entendimento jurisprudencial, in verbis: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – CONTRATO 

SEGURO DE VEÍCULO – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA APÓLICE – 

RENOVAÇÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO – PEDIDO 

IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Diante da ausência de comprovação dos fatos constitutivos 

do direito do autor, ônus imposto pelo artigo 333, I, do CPC, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. O dever de reparação 

civil de danos (moral ou material), depende da presença de alguns 

pressupostos: (I) a conduta ilícita do agente, donde se extrai o elemento 

subjetivo, caracterizado pela existência de sua culpa derivada de ato 

omissivo ou comissivo voluntário; (II) a existência do dano efetivo; (III) o 

nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Ausente a conduta ilícita 

do agente, não há falar em reparação civil”. Ap, 146710/2014, DES.DIRCEU 

DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/12/2014, 

Data da publicação no DJE 21/01/2015. Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – CRÉDITO EFETUADO NA 

CONTA CORRENTE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NÃO 

RECEBIMENTO DOS VALORES – DANO MORAL INEXISTENTE – AÇÃO 

IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. 1- Independentemente de ter 

solicitado ou não, o fato é que o crédito foi efetuado em sua conta 

corrente e dele se beneficiaram as recorridas. Não há prova que a conta 

corrente não lhes pertence ou que o crédito não foi disponibilizado, ônus 

que lhe incumbia ao teor do artigo 333, I do CPC. 2-O ônus da prova, em 

regra, é atribuído à parte que alega os fatos. Assim, o autor tem o ônus de 

provar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 333, I do Código de 

Processo Civil), e o réu, sempre que formular defesa de mérito indireta, ou 

seja, alegar fatos novos que impedem, modificam ou extinguem o direito do 

autor, atrairá para si, o ônus da prova em relação a tais fatos (artigo 333, II 

do Código de Processo Civil)”. Ap, 52289/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2014, Data da publicação no DJE 27/10/2014. Destaquei. 

Tratando-se de pedido de indenização, exige-se da parte que o formula, 

prova suficiente do ato ilícito ensejador da pretensão, porém a prova 

documental carreada aos autos, não demonstra a existência de Dano 

Moral. Inobstante os fatos e documentos colacionados pela parte autora, 

verifica-se que a requerente não logrou êxito em comprovar suas 

alegações. Não obstante ser a responsabilidade da Requerida objetiva, via 

de regra, é necessário que decorra de ato ilícito, ou seja, deve haver a 

violação de um dever preexistente, o que não restou demonstrado no 

caso em apreço. Logo, tem-se que os fatos descritos nos autos, por si só, 

não abalaram o estado anímico da parte requerente, capaz de ensejar o 

dano moral, pois a vida nos reserva alguns pequenos transtornos que 

podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. O 

dano moral é exteriorizado por condutas que diminui a personalidade, ou 

desmoraliza os dotes do ser humano, assim definidos por Maria Helena 

Diniz, in “Curso de Direito Civil Brasileiro”, 7º volume, Responsabilidade 

Civil, editora Saraiva, pág. 67/68, in verbis: “O dano moral, ensina-nos 

Zannoni, não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a 

humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes 

estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do 

dano. A dor que experimentam os pais pela morte violenta do filho, o 

padecimento ou complexo de quem suporta um dano estético, a 

humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados de espírito 

contingentes e variáveis em cada caso, pois cada pessoa sente a seu 

modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas 

aqueles que foram decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o 

qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. ex.; se vemos 

alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para reclamar 

indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. Mas, se 

houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, seremos 

lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a 

reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um 

preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, que se lhes 

outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão 

jurídica por eles sofrida.” (negritei). Danos morais, na definição de Wilson 

Mello da Silva, que entre nós é o clássico monografista da matéria, “são 

lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu 

patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição 

com o patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja 

suscetível de valor econômico.” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 

1955, nº. 1). (destaquei e negritei). A jurisprudência é pacífica que só a 

dor real e profunda enseja danos morais, não meros aborrecimentos ou 

desgastes emocionais: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – COMPLEMENTAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – 

FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL 

CONFIGURADA – RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DELPHOS SERVIÇOS TÉCNICOS S/A 

RECONHECIDA - PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE NÃO REPRESENTA 

SEGURADORA CONSORCIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – PAGAMENTO FEITO A 

MENOR – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. 1. A 

reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na contestação 

não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso. 2. 

É inadmissível levantar, em apelação, questões e inovar pedidos que não 

constaram na defesa, pois apenas pode ser objeto de apreciação e 

julgamento pelo Tribunal aquilo que foi suscitado e discutido no processo 

(CPC, art. 515, §1º). 3. Por se tratar apenas de prestadora de serviços, a 

Delphos não representa uma das seguradoras consorciadas da 

Seguradora Líder, administradora do seguro obrigatório, o que impede sua 

responsabilização pelo pagamento e/ou atraso no pagamento da 

indenização. 4. O mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em 

razão de inadimplemento contratual, não configura, prejuízo 

extrapatrimonial indenizável. 5. O termo inicial da correção monetária, nos 

casos de complementação do seguro, deve fluir a partir do pagamento a 

menor.(Ap 73511/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015). Destaquei. 

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO – REEMBOLSO DE DESPESA MÉDICA – SEGURADORA QUE 

PROTELA O PAGAMENTO DO SEGURO – MERO ABORRECIMENTO – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – ÔNUS DA SUCUBÊNCIA 

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência do 

pagamento do seguro pela via administrativa caracteriza mero dissabor, 

incapaz de configurar dano extrapatrimonial. 2. A negativa de pagamento 

da indenização do seguro DPVAT pela Seguradora configura ilícito 

contratual, portanto os juros de mora devem incidir a partir da citação. 3. 

Diante da procedência parcial da ação, os honorários e as despesas 

devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos e compensados 

entre os litigantes, observado o número de pedidos formulados e da 

proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a 

cada um desses pleitos”. (Ap 28590/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 

05/11/2013). Destaquei. Assim, o mero incômodo, o desconforto, o enfado 

decorrentes de alguma circunstância e que o homem médio tem de 

suportar em razão de viver em sociedade, não servem para que sejam 
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concedidas indenizações, razão pela qual não deve prosperar o pedido de 

indenização por danos morais. Desse modo, considerando o decaimento 

recíproco, as partes devem suportar igualitariamente os ônus da 

sucumbência. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (03.04.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Em face da sucumbência recíproca (art. 86, do CPC), condeno as 

partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção 

de 50% pela requerente e 50% pela requerida. Quanto aos honorários 

advocatícios, fixo em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do 

que preceitua parágrafo 8º do art. 85 do CPC, na proporção de 50% 

(setenta por cento) em favor da requerida e 50% em favor da autora, 

sendo que demandante ficará isenta das custas processuais por ser 

beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a 

exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do 

artigo 98, § 3° do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006209-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTANA MARQUES DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006209-95.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SANTANA MARQUES DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que SANTANA MARQUES DE CAMPOS, 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

26.12.2018, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação, além de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem 

como combateu o mérito da demanda, pugnando pela improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a 

Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE – DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A. NA DEMANDA Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO - DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO - DAS 

FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A 

ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Da análise dos autos, 

verifica-se que os argumentos da ré de que os documentos não faz 

menção a acidente transito não merecem prosperar, vez que constou no 

prontuário médico no dia do acidente: 26/12/2018 – 10:13:42 “PACIENTE 

RELATA QUEDA DE MOTO ESSA MADRUGADA, REFERE DOR NA MÃO 

DIREITA COM EDEMA NO DEDO POLEGAR. NEGA HAS E DM” (id. 

17998844 – pag 2/4). Além disso, observa-se que o registro de queda da 

própria autora foi realizado em data anterior ao acidente narrado 

(16/12/2018), que inclusive constou fratura do 1 dedo da mão esquerda, o 

que não corresponde com o membro apurado na avaliação médica de id. 

21192739. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou 
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por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 26.12.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre as lesões 

apresentadas e o acidente narrado, com comprometimento de 25% da mão 

direita. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, leve a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 25% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 
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caso: MÃO DIREITA: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% sobre 

R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50 Total: R$ 2.362,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). DANOS MORAIS Dentre os pedidos realizados pelo 

requerente, se encontra a condenação da seguradora ao pagamento de 

indenização por danos morais (genericamente), contudo o autor não 

apontou a situação fática que embasou seu pleito. O Código de Processo 

Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do 

réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito por aquele postulado, verbis: “Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor.” No caso em tela a parte requerente não se desincumbiu 

de seu ônus de provar que sofreu qualquer espécie de abalo moral. Sobre 

o assunto é pacífico o entendimento jurisprudencial, in verbis: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – CONTRATO 

SEGURO DE VEÍCULO – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA APÓLICE – 

RENOVAÇÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO – PEDIDO 

IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Diante da ausência de comprovação dos fatos constitutivos 

do direito do autor, ônus imposto pelo artigo 333, I, do CPC, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. O dever de reparação 

civil de danos (moral ou material), depende da presença de alguns 

pressupostos: (I) a conduta ilícita do agente, donde se extrai o elemento 

subjetivo, caracterizado pela existência de sua culpa derivada de ato 

omissivo ou comissivo voluntário; (II) a existência do dano efetivo; (III) o 

nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Ausente a conduta ilícita 

do agente, não há falar em reparação civil”. Ap, 146710/2014, DES.DIRCEU 

DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/12/2014, 

Data da publicação no DJE 21/01/2015. Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – CRÉDITO EFETUADO NA 

CONTA CORRENTE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NÃO 

RECEBIMENTO DOS VALORES – DANO MORAL INEXISTENTE – AÇÃO 

IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. 1- Independentemente de ter 

solicitado ou não, o fato é que o crédito foi efetuado em sua conta 

corrente e dele se beneficiaram as recorridas. Não há prova que a conta 

corrente não lhes pertence ou que o crédito não foi disponibilizado, ônus 

que lhe incumbia ao teor do artigo 333, I do CPC. 2-O ônus da prova, em 

regra, é atribuído à parte que alega os fatos. Assim, o autor tem o ônus de 

provar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 333, I do Código de 

Processo Civil), e o réu, sempre que formular defesa de mérito indireta, ou 

seja, alegar fatos novos que impedem, modificam ou extinguem o direito do 

autor, atrairá para si, o ônus da prova em relação a tais fatos (artigo 333, II 

do Código de Processo Civil)”. Ap, 52289/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2014, Data da publicação no DJE 27/10/2014. Destaquei. 

Tratando-se de pedido de indenização, exige-se da parte que o formula, 

prova suficiente do ato ilícito ensejador da pretensão, porém a prova 

documental carreada aos autos, não demonstra a existência de Dano 

Moral. Inobstante os fatos e documentos colacionados pela parte autora, 

verifica-se que a requerente não logrou êxito em comprovar suas 

alegações. Não obstante ser a responsabilidade da Requerida objetiva, via 

de regra, é necessário que decorra de ato ilícito, ou seja, deve haver a 

violação de um dever preexistente, o que não restou demonstrado no 

caso em apreço. Logo, tem-se que os fatos descritos nos autos, por si só, 

não abalaram o estado anímico da parte requerente, capaz de ensejar o 

dano moral, pois a vida nos reserva alguns pequenos transtornos que 

podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. O 

dano moral é exteriorizado por condutas que diminui a personalidade, ou 

desmoraliza os dotes do ser humano, assim definidos por Maria Helena 

Diniz, in “Curso de Direito Civil Brasileiro”, 7º volume, Responsabilidade 

Civil, editora Saraiva, pág. 67/68, in verbis: “O dano moral, ensina-nos 

Zannoni, não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a 

humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes 

estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do 

dano. A dor que experimentam os pais pela morte violenta do filho, o 

padecimento ou complexo de quem suporta um dano estético, a 

humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados de espírito 

contingentes e variáveis em cada caso, pois cada pessoa sente a seu 

modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas 

aqueles que foram decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o 

qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. ex.; se vemos 

alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para reclamar 

indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. Mas, se 

houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, seremos 

lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a 

reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um 

preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, que se lhes 

outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão 

jurídica por eles sofrida.” (negritei). Danos morais, na definição de Wilson 

Mello da Silva, que entre nós é o clássico monografista da matéria, “são 

lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu 

patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição 

com o patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja 

suscetível de valor econômico.” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 

1955, nº. 1). (destaquei e negritei). A jurisprudência é pacífica que só a 

dor real e profunda enseja danos morais, não meros aborrecimentos ou 

desgastes emocionais: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – COMPLEMENTAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – 

FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL 

CONFIGURADA – RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DELPHOS SERVIÇOS TÉCNICOS S/A 

RECONHECIDA - PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE NÃO REPRESENTA 

SEGURADORA CONSORCIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – PAGAMENTO FEITO A 

MENOR – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. 1. A 

reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na contestação 

não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso. 2. 

É inadmissível levantar, em apelação, questões e inovar pedidos que não 

constaram na defesa, pois apenas pode ser objeto de apreciação e 

julgamento pelo Tribunal aquilo que foi suscitado e discutido no processo 

(CPC, art. 515, §1º). 3. Por se tratar apenas de prestadora de serviços, a 

Delphos não representa uma das seguradoras consorciadas da 

Seguradora Líder, administradora do seguro obrigatório, o que impede sua 

responsabilização pelo pagamento e/ou atraso no pagamento da 

indenização. 4. O mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em 

razão de inadimplemento contratual, não configura, prejuízo 

extrapatrimonial indenizável. 5. O termo inicial da correção monetária, nos 

casos de complementação do seguro, deve fluir a partir do pagamento a 

menor.(Ap 73511/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015). Destaquei. 

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO – REEMBOLSO DE DESPESA MÉDICA – SEGURADORA QUE 

PROTELA O PAGAMENTO DO SEGURO – MERO ABORRECIMENTO – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – ÔNUS DA SUCUBÊNCIA 

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência do 

pagamento do seguro pela via administrativa caracteriza mero dissabor, 

incapaz de configurar dano extrapatrimonial. 2. A negativa de pagamento 

da indenização do seguro DPVAT pela Seguradora configura ilícito 

contratual, portanto os juros de mora devem incidir a partir da citação. 3. 

Diante da procedência parcial da ação, os honorários e as despesas 

devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos e compensados 

entre os litigantes, observado o número de pedidos formulados e da 

proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a 

cada um desses pleitos”. (Ap 28590/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 

05/11/2013). Destaquei. Assim, o mero incômodo, o desconforto, o enfado 

decorrentes de alguma circunstância e que o homem médio tem de 

suportar em razão de viver em sociedade, não servem para que sejam 

concedidas indenizações, razão pela qual não deve prosperar o pedido de 
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indenização por danos morais. Desse modo, considerando o decaimento 

recíproco, as partes devem suportar igualitariamente os ônus da 

sucumbência. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(26.12.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Em face da 

sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condeno as partes ao pagamento 

das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela 

requerente e 50% pela requerida. Quanto aos honorários advocatícios, 

fixo em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do que preceitua 

parágrafo 8º do art. 85 do CPC, na proporção de 50% (setenta por cento) 

em favor da requerida e 50% em favor da autora, sendo que demandante 

ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da assistência 

judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos 

honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC. P.R.I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028234-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDINELI PINHEIRO DA SILVA (REU)

LAURA ANA DE PINHO (REU)

MARIA ROSALIA DE PINHO (REU)

 

Tendo em vista que o aviso de recebimento de ID 28365222 foi recebido 

por terceira pessoa, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco)dias, apresentar nos autos a(s) guia(s) e o(s) comprovante(s) de 

pagamento da(s) diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo 

que a emissão da(s) guia(s) para pagamento da(s) diligência(s) deverá 

ser realizada no sítio eletrônico deste Tribunal, no link “Emissão de Guias 

Online”.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0030457-36.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL JULIO BRANDAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 

(ADVOGADO(A))

ALCIDES MATTIUZO JUNIOR OAB - MT4383-O (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DE RONDA HADDAD GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO OAB - MT7285-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da determinação judicial de id. 27192296, impulsiono o feito a 

fim de intimar a parte executada RICARDO DE RONDA HADDAD GARCIA, 

por meio de seu advogado, para tomar ciência acerca da penhora 

realizada de id. 31214912, podendo requerer o que entender de direito, no 

prazo de 5 dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0035971-28.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARCELO GOMES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT11770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA OAB - MT16928-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORMA DE LARA PINTO (EXECUTADO)

MARISTELA LARA GOMES (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC,a fim de alcançar maior celeridade, 

impulsiono o feito e intimo a parte EXEQUENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para que proceda a entrega dos ofícios de id. 31217699 e 

id.31217724 - que deverão estar estar acompanhados da decisão de id. 

27006622 - nos órgão destinatários, e que apresente, no prazo de 05 

dias, os comprovantes de protocolo.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1023175-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAREZ FOELLMER RAMBO (EMBARGANTE)

GLORIA ESTELA MENDOZA GOMEZ (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER OAB - PR36441 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT9233-B (ADVOGADO(A))

ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS OAB - MT16335-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - 796.588.818-15 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1023175-70.2018 Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 

249/2020, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da Audiência de Instrução 

e Julgamento para o dia 03.06.2020 às 14hs:00min, intimem-se as partes 

como determinado na decisão de id. 29658310. Intime-se. Cumpra-se. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040270-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID PABLO TEIXEIRA LIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Traumatologista - Perito 

Judicial, designou o dia 16 de junho de 2020 às 09:45h , para realização 

da perícia, no endereço situado na Av. das Flores 843, sala 11, 1º andar, 

bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro Jardim 

Cuiabá (entrada pela Rua das Dálias), telefones 3025-3060 e 99223 7073, 

razão pela qual procedo à intimação das partes. Certifico também, que a 

parte autora será intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005663-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILSON DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))
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MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Traumatologista - Perito 

Judicial, designou o dia 16 de junho de 2020 às 10:45h, para realização da 

perícia, no endereço situado na Av. das Flores 843, sala 11, 1º andar, 

bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro Jardim 

Cuiabá (entrada pela Rua das Dálias), telefones 3025-3060 e 99223 7073, 

razão pela qual procedo à intimação das partes. Certifico também, que a 

parte autora será intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0052875-50.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE CASTRO BOLLER (EXEQUENTE)

CUSTODIO CESAR CASTRO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE CASTRO BOLLER OAB - RS70904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H S DISTRIBUIDORA DE BORRACHAS E AUTO PECAS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT19462-O 

(ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT17687-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da decisão de ID. 27032277, após as alterações necessários 

no sistema, procedo à INTIMAÇÃO da execuatada, através de seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do 

débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa 

de 10% (dez por cento), bem como de honorários advocatícios para esta 

fase, também em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 

1º, NCPC).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0019658-50.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093/O-O (ADVOGADO(A))

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DALTROZO MENEZES (EXECUTADO)

MARCIA REGINA CORREA MENEZES (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que em virtude de o aviso de recebimento (AR) em 

relação à citação do executado Eduardo Daltrozo Menezes ter sido 

recebido por 3ª pessoa (ID. 26219896), impulsiono o feito para que seja 

expedido mandado que deverá ser diretamente encaminhado à central de 

mandados da comarca na qual deverá ser cumprido o ato judicial, 

dispensando-se distribuição de carta precatória, conforme prevê a 

Portaria CGJ n.º 142/2019. Assim, INTIMO a parte EXEQUENTE, na pessoa 

do seu advogado, para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para 

pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico 

deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”. Ainda, procedo à 

INTIMAÇÃO do EXEQUENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestar (em) sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s) de ID. 

26219894, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0027620-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT10228-O (ADVOGADO(A))

HELIO MARCELO PESENTI SANDRIN OAB - 019.844.568-73 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO LASPERG DE SOUZA (REQUERIDO)

CICERO FERREIRA LIMA (REQUERIDO)

GERSIN FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

WILFRAN OLIVEIRA BERTHOLDO DE SOUZA (REQUERIDO)

SIDNEI OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

ALONSO ALVES FILHO (REQUERIDO)

EDISON BACARJI (REQUERIDO)

JOSE ANTONIO NUNES (REQUERIDO)

LUIZ CARLOS BARNABE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

RICARDO SAAD (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR GOMES DE SOUZA OAB - MT9228-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que compulsando os autos constatei que o(s) aviso(s) 

de recebimento referente à citação do(s) réu(s) a) Alonso Alves Filho e 

Wilfran Oliveira Bertholdo de Souza foram recebidos por 3ª pessoa (pág. 2 

e 3, respectivamente, do ID. 27183397); b) Aldo Lasperg de Souza e 

Cícero Ferreira Lima retornaram com o motivo "desconhecido" (pág. 6 do 

ID. 27183397 e pág. 1 do ID. 27183398, respectivamente); c) Ricardo Saad 

retornou com o motivo "endereço insuficiente" (pág. 7 do ID. 27183397); d) 

Sidnei Oliveira de Souza retornou com o motivo "ausente" (pág. 2 do ID. 

27183398). Verifiquei, ainda, que o AR referente à citação do réu Luiz 

Carlos Barnabe de Almeida não retornou. Em vista disso, procedo à 

INTIMAÇÃO da parte autora para, em relação à citação dos réus Alonso, 

Wilfran, Sidnei e Luiz Carlos, apresentar, no prazo de 5 (cinco)dias, nos 

autos a(s) guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) 

do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) 

para pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico 

deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”. INTIMO a parte autora, 

ainda, para se manifestar acerca da devolução dos avisos de recebimento 

referente à citação dos réus Aldo, Cícero e Ricardo, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029636-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DIAS VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA OAB - MT21403-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1029636-58.2018 Vistos. Converto o feito em diligência e determino a 

intimação da parte autora para se manifestar sobre documento de ids. 

243992250 a 24392261, no prazo de 15 (quinze) dias, (art. 437, § 1º, 

NCPC). Após, volte os autos conclusos para deliberações. Cumpra-se. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 0029063-76.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE DE FATIMA SANTOS RUSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN DA SILVA SODRE DE CARVALHO OAB - MT26132-O 

(ADVOGADO(A))

Mariza Macedo de Castro OAB - MT12645-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

ALISSON GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT15920-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO BARROS FIGUEIREDO (REU)

ANA TEREZA BARROS FIGUEIREDO (REU)

LUZIA BARROS VAZ DE FIGUEIREDO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO OAB - MT13196-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARLI AUXILIADORA PEDROSO CORREA OAB - MT7165-B 
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(ADVOGADO(A))

HELDER ANUNCIATO CORREA OAB - MT7934-O (ADVOGADO(A))

JOAOZITO ANTONIO DA SILVA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0029063-76.2014.8.11.0041. AUTOR(A): 

REJANE DE FATIMA SANTOS RUSSO REU: LUZIA BARROS VAZ DE 

FIGUEIREDO, ANA TEREZA BARROS FIGUEIREDO, FERNANDO AUGUSTO 

BARROS FIGUEIREDO Visto. Visando ao saneamento e organização do 

processo, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 

(Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei 

adjetiva), intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) 

Especificarem que provas pretende produzir, estabelecendo relação clara 

e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual 

deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Após, volte-me os 

autos conclusos para deliberações. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042677-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DO CARMO BRUNO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO OLIVEIRA LEMOS NETO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENIO LUIZ CALDART ARRUDA OAB - MT13919-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042677-92.2018.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LUZIA DO CARMO BRUNO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOAO BOSCO OLIVEIRA LEMOS NETO 

Vistos. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita ao requerido, nos 

termos da Lei n. 1060/50, bem como dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do 

CPC. Visando ao saneamento e organização do processo, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e 

da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) Especificarem que provas 

pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar sua 

adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida 

pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá justificar o 

motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte 

adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade 

de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que questões de 

direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0003184-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GG SALAO DE BELEZA LTDA - ME (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT10756-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO PAES DE MELO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0003184-62.2017.8.11.0041. 

TESTEMUNHA: GG SALAO DE BELEZA LTDA - ME TESTEMUNHA: LUIZ 

CLAUDIO PAES DE MELO Vistos. Considerando que não houve a citação 

do requerido, indefiro as medidas postuladas pelo autor ID 27842600, 

assim, intime-se a parte autora, novamente, para se manifestar acerca do 

AR recebido por terceiro (ID 26959150), requerendo o que entender de 

direito e, sendo o caso, apresentar endereço da requerida que possibilite 

sua citação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014451-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIANE SANTIAGO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014451-14.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOZIANE SANTIAGO DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Intime-se a parte autora, através de seu advogado, 

para se manifestar acerca do disposto ID 24368137, no prazo de 5 (cinco) 

dias. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção. Após, volte-me concluso. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004090-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA DA CRUZ BARROS FIGUEIREDO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADSTONE GIMENIS OAB - MT21587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GREMIO DANIEL DE QUEIROZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT6748-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004090-98.2018.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JUSSARA DA CRUZ BARROS FIGUEIREDO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - GDO, GREMIO DANIEL DE 

QUEIROZ Vistos. Diante da informação de ID 13105817, intime-se o 

patrono da autora para informar se houve a renúncia de mandato e, sendo 

o caso, comprovar que comunicou a autora de tal ato, conforme determina 

o art. 112, do CPC, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017618-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE NUNES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RONDON GRACIOSO OAB - MT0017259A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO ARRUDAS SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

Milton Correa de Moraes OAB - MT6664-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017618-39.2017.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ELAINE NUNES DA SILVA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ADAO ARRUDAS SILVA Vistos. 
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Considerando o não aceitamento pela autora do acordo proposto pela ré, 

intimem-se as partes para informarem se desistem da prova testemunhal, 

no prazo de 5 (cinco) dias. Após, volte-me concluso para deliberações. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027420-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL REIS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMISSAO DE ETICA E DISCIPLINA DO SIAGESPOC MT (REU)

PRESIDENTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA POLICIA CIVIL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

CONSELHO DELIBERATIVO DO SIAGESPOC MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027420-61.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEONEL REIS DOS SANTOS REU: PRESIDENTE DO SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

COMISSAO DE ETICA E DISCIPLINA DO SIAGESPOC MT, CONSELHO 

DELIBERATIVO DO SIAGESPOC MT Vistos. Intime-se a parte autora para, 

querendo, se manifestar sobre os documentos novos apresentados pela 

requerida ID 25154058, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 437, § 1º do 

CPC). Após, volte-me concluso para saneamento ou julgamento 

antecipado. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011115-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011115-02.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Verifica-se a 

necessidade de inversão do ônus da prova, consoante artigo 4º, inciso I e 

artigo 6º, inciso VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 4º 

A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua 

dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da parte autora em 

relação a requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Ante o exposto, intime-se a ré para que se manifeste 

acerca do alegado pela autora ID 30617911, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Após, volte-me concluso para saneamento ou julgamento antecipado. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014154-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORAIS PET SHOP LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO OAB - MT19091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1014154-41.2016 Tratam-se Ação de Prestação de Contas ajuizada 

por Florais Pet Shop Ltda. em desfavor do Cielo S/A, assim nos termos do 

artigo 550, §5º, do CPC e em atenção ao pedido de id. 26397284, intime-se 

a parte requerida, por seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, prestes as contas requeridas, conforme determinado na sentença de 

id. 24199971, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor 

apresentar. Decorrido o prazo supracitado, certifique-se e volte-me os 

autos conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014154-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORAIS PET SHOP LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO OAB - MT19091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1014154-41.2016 Tratam-se Ação de Prestação de Contas ajuizada 

por Florais Pet Shop Ltda. em desfavor do Cielo S/A, assim nos termos do 

artigo 550, §5º, do CPC e em atenção ao pedido de id. 26397284, intime-se 

a parte requerida, por seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, prestes as contas requeridas, conforme determinado na sentença de 

id. 24199971, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor 

apresentar. Decorrido o prazo supracitado, certifique-se e volte-me os 

autos conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014154-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORAIS PET SHOP LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO OAB - MT19091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1014154-41.2016 Tratam-se Ação de Prestação de Contas ajuizada 

por Florais Pet Shop Ltda. em desfavor do Cielo S/A, assim nos termos do 

artigo 550, §5º, do CPC e em atenção ao pedido de id. 26397284, intime-se 

a parte requerida, por seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) 
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dias, prestes as contas requeridas, conforme determinado na sentença de 

id. 24199971, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor 

apresentar. Decorrido o prazo supracitado, certifique-se e volte-me os 

autos conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014154-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORAIS PET SHOP LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO OAB - MT19091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1014154-41.2016 Tratam-se Ação de Prestação de Contas ajuizada 

por Florais Pet Shop Ltda. em desfavor do Cielo S/A, assim nos termos do 

artigo 550, §5º, do CPC e em atenção ao pedido de id. 26397284, intime-se 

a parte requerida, por seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, prestes as contas requeridas, conforme determinado na sentença de 

id. 24199971, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor 

apresentar. Decorrido o prazo supracitado, certifique-se e volte-me os 

autos conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031058-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE JOSE CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Designo o dia 13/12/2019, às 11h28min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 15 de julho de 2019. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1032947-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BLOCOPLAN CONST. E INCORPORADORA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L A FABRIN - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA PEREIRA OAB - MT18291-O (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT3065-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032947-57.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BLOCOPLAN CONST. E INCORPORADORA LTDA REU: L A FABRIN - ME 

Vistos. Intime-se a parte ré para, querendo, se manifestar sobre os 

documentos novos apresentados pela autora ID 29183581 e ID 29925824, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 437, § 1º do CPC). Após, volte-me 

concluso para saneamento ou julgamento antecipado. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008614-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO JOSE APARECIDO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GILLIARD BELTRAO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT10177 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  1008614-75.2017.8.11.0041 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MAURO JOSE APARECIDO DOS SANTOS, 

GILLIARD BELTRAO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: AGUAS CUIABÁ S/A 

Vistos. Ante a ausência de demonstração de hipossuficiência financeira 

pelo autor Gilliard Beltrão, embora intimado várias vezes para tanto, 

indefiro o pedido do autor de assistência judiciária gratuita. Assim, intime-o 

para efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais de distribuição, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 290 

c/c 321, parágrafo único, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013785-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO GARBIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO NICOLAU DE CASTRO OAB - SP292121 (ADVOGADO(A))

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. As partes se compuseram amigavelmente. HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação, com fulcro nos 

artigos 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

remanescentes, conforme disposto no art. 90, § 3º, CPC. Honorários na 

forma pactuada. Diante da renúncia do prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado, após arquive-se o processo, mediante as baixas de 

estilo. Expeça-se alvará em favor da perita, para levantamento de seus 

honorários, vez que o trabalho foi realizado. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010753-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INCOESTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. As partes se compuseram amigavelmente. HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação, com fulcro nos 

artigos 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

remanescentes, conforme disposto no art. 90, § 3º, CPC. Honorários na 

forma pactuada. Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado, após arquive-se o processo, mediante as baixas de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000365-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT15714-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Ubirajara de Siqueira Filho ajuíza Ação Obrigacional c/c Declaratória 

de Inexistência de Débito, Indenização por Perdas e Danos e Pedido de 

Tutela de Urgência em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora 

de Energia S.A., ambos devidamente qualificados, alegando ser usuário 

dos serviços prestados pela ré, e que foi surpreendido com cobrança 

emitida pela mesma, no valor de R$ 7.476,73, com vencimento em 

29/12/2017, referente a suposto consumo recuperado, do qual discorda. 

Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinado a ré 

a se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel (UC 

6/323530-6), bem como de inserir o nome da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito, sob pena de multa. No mérito, pugna pela procedência 

da ação com a confirmação da liminar, e que seja declarada a inexistência 

do débito da fatura supracitada; que a requerida seja condenada ao 

pagamento de indenização por danos materiais pela cobrança ilegal em R$ 

7.476,73; ao pagamento de R$ 10.000,00 pelas despesas suportadas pela 

parte autora acerca da queima de eletroeletrônicos; ao pagamento da 

quantia R$ 15.000,00 a título de danos morais, além das custas e 

honorários advocatícios. No arquivo de Id. 11395385 consta decisão 

deferindo o pedido de tutela de urgência da parte autora. A requerida 

apresenta contestação (Id. 12766702), defendendo a legalidade dos 

procedimentos adotados e que a apuração do débito foi em conformidade 

com a Resolução 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, 

sendo exigível a fatura gerada, já que foi constatado adulteração no 

sistema de medição. Rebate os pedidos e requer a improcedência da 

ação. Réplica no arquivo de Id. 15153587. Intimadas as partes para 

especificarem as provas (Id. 22920744), ambas se manifestaram (Ids. 

24191726 e 24307543). É relatório. Decido. Não tendo as partes interesse 

na produção de outras provas, consoante os princípios da celeridade e 

economia processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, faz-se 

necessário elucidar que o caso em análise versa sobre relação de 

consumo, pois se enquadra no conceito de consumidor e fornecedor, 

expressamente definido nos artigos 2º e 3º do CDC. Portanto, a presente 

relação deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do 

Consumidor, que tem por objetivo preservar o equilíbrio e 

proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre 

fornecedor/consumidor. Convém observar que na fatura acostada no 

arquivo de Id. 11316318, ora discutida, consta a informação de que a 

cobrança se trata, entre outros, de consumo recuperado. É certo que 

qualquer suspeita de irregularidade da medição na unidade consumidora 

da parte autora, seria necessária a emissão de laudo técnico, nos ter da 

Resolução 414/10, da Aneel, assim verifica-se que a ré não cumpriu o que 

dispõe o art. 129, da resolução supracitada, adotando precisamente o que 

está consignado nos parágrafos 2º e 7º, abaixo transcrito: “Art. 129. Na 

ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar 

as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. [...] § 2º. Uma cópia do TOI 

deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, 

no ato da sua emissão, mediante recibo. [...] § 7º. Na hipótese do § 6º, a 

distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante 

comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, 

data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso 

deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante 

nomeado.” Demais, a requerida não arrolou no processo qualquer 

documento que comprove que a parte autora tenha sido intimada para 

acompanhar a perícia, violando o princípio do contraditório e ampla defesa, 

nos termos do artigo 373, II do CPC, assim, não se desincumbiu de 

comprovar a lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI, no 

qual o consumidor deveria ter sido foi intimado a apresentar quesitos ou 

assistente técnico para acompanhar a perícia e o suposto laudo pericial 

sequer possui assinatura do técnico responsável. Desta forma, para que 

seja feita a revisão de consumo e posterior cobrança de recuperação é 

necessário que a requerida atenda as exigências do regulamento da 

Aneel, conforme a jurisprudência: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – Fornecimento de Energia Elétrica – Fraude imputada ao 

consumidor quando em inspeção efetuada no imóvel – Lavratura do TOI – 

Produção de prova unilateral – Cobrança com base em suposta diferença 

de consumo, em razão de fraude detectada e lançada no Termo de 

Ocorrência de Irregularidade – Ausência de prova pericial a evidenciar a 

fraude - Inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa – 

Inocorrência de danos morais – Sentença mantida - Recursos 

desprovidos.” (TJSP; Apelação Cível 1025837-23.2018.8.26.0224; Relator 

(a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro 

de Guarulhos - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2019; Data de 

Registro: 10/04/2019). Negritei e grifei “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO LASTREADA EM PROCEDIMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DE 

IRREGULARIDADE QUE NÃO OBSERVOU A NORMATIVA DE REGÊNCIA 

(RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL), A AFASTAR SEU VALOR 

PROBANTE. DECLARAÇÃO DO INDÉBITO QUE SE IMPÕE. INTERRUPÇÃO 

DO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR DÉBITO PRETÉRITO. DANO MORAL 

EVIDENCIADO. Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, ao definir 

procedimento para caracterização de irregularidade, estabelece que a 

distribuidora, nos casos em que houver necessidade de retirada do 

medidor, deve não só acondicionar o equipamento em invólucro 

específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de 

comprovante ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, o que 

foi observado na espécie, mas encaminhá-lo, por meio de transporte 

adequado, para realização de avaliação técnica (§ 5º do art. 129), com 

comunicação ao "consumidor, por escrito, mediante comprovação, com 

pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da 

realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, 

acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado" (§ 7º 

do art. 129) [...] Conseguinte, evidenciada está, na espécie, a nulidade do 

procedimento de caracterização de irregularidade realizado pelo 

fornecedor, com o que resta fulminada a vergastada recuperação de 

receita naquele alicerçada. Já em relação ao suscitado dano moral, [...] o 

posicionamento assentado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

secundado por esta Câmara, de ser vedada a suspensão do fornecimento 

de energia elétrica, esta situação não conduz, per se, ao reconhecimento 

de lesão a direito da personalidade e, por consequência, à reparação por 

danos morais. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, VENCIDO O RELATOR, 

QUE O PROVIA EM TODA SUA EXTENSÃO.” (Apelação Cível Nº 

70063228159, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Bernd, Julgado em 30/11/2016) Negritei e grifei “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO LASTREADA EM IMPUTADA FRAUDE 

DESCRITA EM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI), QUE NÃO 

OBSERVOU FORMALIDADE DA NORMATIVA DE REGÊNCIA (RESOLUÇÃO 

414/2010 DA ANEEL), A AFASTAR SEU VALOR PROBANTE. 
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DECLARAÇÃO DO INDÉBITO QUE SE IMPÕE. [...] Conseguinte, evidenciada 

está, na espécie, a nulidade do procedimento de caracterização de 

irregularidade realizado pelo fornecedor, com o que resta fulminada a 

vergastada recuperação de consumo naquele alicerçada. APELO 

PROVIDO. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70064073562, Terceira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Bernd, Julgado em 

24/11/2016) Negritei e grifei Com essas considerações, necessário 

declarar indevido o débito decorrente da frustrada recuperação de 

consumo, que ora se desconstitui, especialmente porque a parte autora 

não foi intimada para acompanhar a suposta vistoria (TOI), violando o 

princípio do contraditório e ampla defesa. No tocante ao pedido de 

indenização por danos materiais pela cobrança ilegal em R$ 7.476,73, o 

autor não comprovou que realizou o referido pagamento da fatura 

contestada, e sobre os R$ 10.000,00, ele também não comprovou as 

despesas suportadas acerca da queima de eletroeletrônicos, aliás, sequer 

informou quando ocorreram as supostas oscilações de energia, quais 

bens foram danificados, etc., assim, não faz jus a tais pedidos (art. 373, I, 

CPC). Com relação ao pedido de danos morais, não se verifica que tenha 

sido interrompido o fornecimento de energia elétrica ou que tenha havido 

ofensa ao direito de personalidade da parte autora capaz de ensejar a 

reparação de dano moral pleiteado, não havendo como prosperar o pleito 

neste ponto. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados por Ubirajara de Siqueira Filho em desfavor de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S.A., para confirmar a liminar deferida 

no arquivo de Id. 11395385 e declarar inexistente o débito no valor de R$ 

7.476,73, com vencimento em 29/12/2017, sobre suposta recuperação de 

consumo. Considerando que a parte autora decaiu na maior parte dos 

pedidos, condeno-a ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, 

nos termos do artigo 85, § 2º, Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se o processo com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007340-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT15714-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Ubirajara de Siqueira Filho ajuíza Ação Obrigacional c/c Declaratória 

de Inexistência de Débito, Indenização por Perdas e Danos e Pedido de 

Tutela de Urgência em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora 

de Energia S.A., ambos devidamente qualificados, alegando ser usuário 

dos serviços prestados pela ré, e que foi surpreendido com cobrança 

emitida pela mesma, no valor de R$ 10.221,61, com vencimento em 

28/02/2019, referente a suposto consumo recuperado, do qual discorda. 

Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinado a ré 

a se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel (UC 

6/323530-6), bem como de inserir o nome da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito, sob pena de multa. No mérito, pugna pela procedência 

da ação com a confirmação da liminar, e que seja declarada a inexistência 

do débito da fatura supracitada; que a requerida seja condenada ao 

pagamento de indenização por danos materiais pela cobrança ilegal em R$ 

10.221,61; ao pagamento da quantia R$ 15.000,00 a título de danos 

morais, além das custas e honorários advocatícios. No arquivo de Id. 

18575157 consta decisão deferindo o pedido de tutela de urgência da 

parte autora. A requerida apresenta contestação (Id. 21011940), 

defendendo a legalidade dos procedimentos adotados e que a apuração 

do débito foi em conformidade com a Resolução 414 da Agência Nacional 

de Energia Elétrica – ANEEL, sendo exigível a fatura gerada, já que foi 

constatada irregularidade no medidor de consumo. Rebate os pedidos e 

requer a improcedência da ação. Réplica no arquivo de Id. 24307542. É 

relatório. Decido. Consoante os princípios da celeridade e economia 

processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, faz-se necessário 

elucidar que o caso em análise versa sobre relação de consumo, pois se 

enquadra no conceito de consumidor e fornecedor, expressamente 

definido nos artigos 2º e 3º do CDC. Portanto, a presente relação deve ser 

regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que tem por 

objetivo preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações 

obrigacionais e/ou contratuais entre fornecedor/consumidor. Convém 

observar que na fatura acostada no arquivo de Id. 18152418, ora 

discutida, consta a informação de que a cobrança se trata, entre outros, 

de consumo recuperado. É certo que qualquer suspeita de irregularidade 

da medição na unidade consumidora da parte autora, seria necessária a 

emissão de laudo técnico, nos ter da Resolução 414/10, da Aneel, assim 

verifica-se que a ré não cumpriu o que dispõe o art. 129, da resolução 

supracitada, adotando precisamente o que está consignado nos 

parágrafos 2º e 7º, abaixo transcrito: “Art. 129. Na ocorrência de indício 

de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. [...] § 2º. Uma cópia do TOI deve ser 

entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da 

sua emissão, mediante recibo. [...] § 7º. Na hipótese do § 6º, a 

distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante 

comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, 

data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso 

deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante 

nomeado.” Demais, a requerida não arrolou no processo qualquer 

documento que comprove que a parte autora tenha sido intimada para 

acompanhar a perícia, violando o princípio do contraditório e ampla defesa, 

nos termos do artigo 373, II do CPC, assim, não se desincumbiu de 

comprovar a lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI, no 

qual o consumidor deveria ter sido foi intimado a apresentar quesitos ou 

assistente técnico para acompanhar a perícia e o suposto laudo pericial 

sequer possui assinatura do técnico responsável. Desta forma, para que 

seja feita a revisão de consumo e posterior cobrança de recuperação é 

necessário que a requerida atenda as exigências do regulamento da 

Aneel, conforme a jurisprudência: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – Fornecimento de Energia Elétrica – Fraude imputada ao 

consumidor quando em inspeção efetuada no imóvel – Lavratura do TOI – 

Produção de prova unilateral – Cobrança com base em suposta diferença 

de consumo, em razão de fraude detectada e lançada no Termo de 

Ocorrência de Irregularidade – Ausência de prova pericial a evidenciar a 

fraude - Inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa – 

Inocorrência de danos morais – Sentença mantida - Recursos 

desprovidos.” (TJSP; Apelação Cível 1025837-23.2018.8.26.0224; Relator 

(a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro 

de Guarulhos - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2019; Data de 

Registro: 10/04/2019). Negritei e grifei “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO LASTREADA EM PROCEDIMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DE 

IRREGULARIDADE QUE NÃO OBSERVOU A NORMATIVA DE REGÊNCIA 

(RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL), A AFASTAR SEU VALOR 

PROBANTE. DECLARAÇÃO DO INDÉBITO QUE SE IMPÕE. INTERRUPÇÃO 

DO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR DÉBITO PRETÉRITO. DANO MORAL 

EVIDENCIADO. Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, ao definir 

procedimento para caracterização de irregularidade, estabelece que a 

distribuidora, nos casos em que houver necessidade de retirada do 

medidor, deve não só acondicionar o equipamento em invólucro 

específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de 

comprovante ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, o que 

foi observado na espécie, mas encaminhá-lo, por meio de transporte 

adequado, para realização de avaliação técnica (§ 5º do art. 129), com 

comunicação ao "consumidor, por escrito, mediante comprovação, com 

pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da 

realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, 

acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado" (§ 7º 

do art. 129) [...] Conseguinte, evidenciada está, na espécie, a nulidade do 

procedimento de caracterização de irregularidade realizado pelo 

fornecedor, com o que resta fulminada a vergastada recuperação de 

receita naquele alicerçada. Já em relação ao suscitado dano moral, [...] o 
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posicionamento assentado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

secundado por esta Câmara, de ser vedada a suspensão do fornecimento 

de energia elétrica, esta situação não conduz, per se, ao reconhecimento 

de lesão a direito da personalidade e, por consequência, à reparação por 

danos morais. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, VENCIDO O RELATOR, 

QUE O PROVIA EM TODA SUA EXTENSÃO.” (Apelação Cível Nº 

70063228159, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Bernd, Julgado em 30/11/2016) Negritei e grifei “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO LASTREADA EM IMPUTADA FRAUDE 

DESCRITA EM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI), QUE NÃO 

OBSERVOU FORMALIDADE DA NORMATIVA DE REGÊNCIA (RESOLUÇÃO 

414/2010 DA ANEEL), A AFASTAR SEU VALOR PROBANTE. 

DECLARAÇÃO DO INDÉBITO QUE SE IMPÕE. [...] Conseguinte, evidenciada 

está, na espécie, a nulidade do procedimento de caracterização de 

irregularidade realizado pelo fornecedor, com o que resta fulminada a 

vergastada recuperação de consumo naquele alicerçada. APELO 

PROVIDO. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70064073562, Terceira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Bernd, Julgado em 

24/11/2016) Negritei e grifei Com essas considerações, necessário 

declarar indevido o débito decorrente da frustrada recuperação de 

consumo, que ora se desconstitui, especialmente porque a parte autora 

não foi intimada para acompanhar a suposta vistoria (TOI), violando o 

princípio do contraditório e ampla defesa. No tocante ao pedido de 

indenização por danos materiais pela cobrança ilegal em R$ 10.221,61, o 

autor não comprovou que realizou o referido pagamento da fatura 

contestada, assim não faz jus a tal restituição (art. 373, I, CPC). Com 

relação ao pedido de danos morais, não se verifica que tenha sido 

interrompido o fornecimento de energia elétrica ou que tenha havido 

ofensa ao direito de personalidade da parte autora capaz de ensejar a 

reparação de dano moral pleiteado, não havendo como prosperar o pleito 

neste ponto. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados por Ubirajara de Siqueira Filho em desfavor de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S.A., para confirmar a liminar deferida 

no arquivo de Id. 18575157 e declarar inexistente o débito no valor de R$ 

10.221,61, com vencimento em 28/02/2019, sobre suposta recuperação 

de consumo. Considerando que a parte autora decaiu na maior parte dos 

pedidos, condeno-a ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, 

nos termos do artigo 85, § 2º, Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se o processo com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026658-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTINA MARIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Trata-se de Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Repetição 

do Indébito, Indenização por Danos Morais com Pedido de Consignação em 

Pagamento e Tutela de Urgência ajuizada por Ernestina Maria do 

Nascimento em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, afirmando que é 

usuária dos serviços prestados pela ré e que recebeu cobranças 

referentes aos meses de outubro a dezembro de 2017 e janeiro a maio de 

2018, nos valores de R$ 254,58, R$ 590,33, R$ 383,86, R$ 463,92, R$ 

365,92, R$ 313,99, R$ 621,20, e R$ 360,13, respectivamente, o que não 

condiz com sua realidade. Requer a concessão da tutela de urgência para 

que seja determinado a ré a restabelecer o fornecimento dos serviços; 

excluir o nome da parte autora dos cadastros dos inadimplentes e que 

seja autorizada a autora a efetuar depósito mensal, no valor de R$ 50,00, 

referente às faturas dos meses de janeiro, abril e junho de 2018. No 

mérito, pleiteia a procedência da demanda para que sejam revisadas e 

readequadas as faturas referente aos meses de outubro/2017 a 

maio/2018, ao consumo médio de 183,33 kWh ao mês, bem como os 

meses seguintes a propositura da presente ação; que a ré e seja 

condenada ao pagamento de repetição de indébito referente aos meses 

de Outubro, Novembro, Dezembro/2017, Fevereiro/2018, Março/218, 

Maio/2018, sobre os valores pagos pela autora acima da média de 

consumo de 183,33 kWh; condenada ao pagamento de indenização por 

dano moral, no valor de quinze salários mínimos, além das verbas de 

sucumbência. No arquivo de Id. 14827485 consta decisão deferindo o 

pedido urgente da parte autora. A parte ré apresenta contestação (Id. 

16390056), aduzindo regularidade nas cobranças, conforme leitura 

realizada; que a suspensão foi em razão da inadimplência; que não 

praticou qualquer ato ilícito ou dano à honra da parte autora. Requer a 

improcedência dos pedidos autorais. Réplica no arquivo de Id. 16799567. 

Intimadas a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir (Id. 

23983507), ambas se manifestaram (Ids. 24481143 e 24512437). É o 

relatório. Decido. Consoante os princípios da celeridade e economia 

processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Discorda a parte autora das 

cobranças realizadas pela ré, acerca dos meses de outubro a dezembro 

de 2017 e janeiro a maio de 2018, nos valores de R$ 254,58, R$ 590,33, 

R$ 383,86, R$ 463,92, R$ 365,92, R$ 313,99, R$ 621,20, e R$ 360,13, 

respectivamente, vez que não condiz com sua realidade, ao argumento de 

que sua média de consumo é de R$ 143,89, R$ 125,70, R$ 156,71, o que 

corresponde a 183,33 kWh. A requerida contestou alegando que o 

procedimento goza de legalidade e regularidade, não havendo que se falar 

em cobrança indevida. Pois bem. Verifica-se que a ré, embora tenha 

refutado os fatos aventados na inicial, não se desincumbiu de apresentar 

prova robusta de serem devidos os valores cobrados nas faturas 

discutidas, mormente documento comprobatório do regular funcionamento 

do relógio medidor de energia elétrica capaz de demonstrar o efetivo 

consumo, cujo ônus lhe competia, nos termos do que preceitua o artigo 

373, II, do Código de Processo Civil. Nessa digressão, a situação sub 

examine se enquadra na hipótese de defeito na prestação do serviço, 

estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O invocado 

dispositivo dispõe que o fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços, vejamos: Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Não há qualquer prova de que o valor cobrado 

durante tal período foi regularmente faturado pela ré, que mesmo intimada 

a especificar as provas que ainda pretendia produzir, requereu o 

julgamento da lide. Importante ressaltar que se verifica pelo documento de 

Id. 14812476, que a ré, até setembro de 2017, emitiu faturas nos valores 

de R$ 145,77, R$ 125,70, R$ 156,71, etc., mas de outubro a dezembro de 

2017 e janeiro a maio de 2018, efetuou cobranças nas quantias de R$ 

254,58, R$ 590,33, R$ 383,86, R$ 463,92, R$ 365,92, R$ 313,99, R$ 

621,20, e R$ 360,13 (Id. 14812476 e 14812501), respectivamente, ou seja, 

a média registrada durante o período contestado pela parte autora é 

visivelmente maior que a média registrada no período anterior, de maneira 

que a sua irresignação tem fundamento. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO ABRUPTO E 

EXCESSIVO NO CONSUMO DE ENERGIA. RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO 

ÔNUS QUE LHE É ATRIBUIDO. RELATÓRIO DE CONSUMO QUE 

APRESENTA ELEVAÇÃO INJUSTIFICADA E REPENTINA NO CONSUMO. 

REVISÃO DETERMINADA COM BASE NA MÉDIA DO CONSUMO APURADA 

NO PERÍODO POSTERIOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007410921, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em 24/08/2018). (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71007410921 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de 

Julgamento: 24/08/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 28/08/2018). Destaquei. Dessa forma, não 

havendo qualquer justificativa para o aumento abrupto na conta da parte 

autora, e tendo comprovado que sua média é entre 193,66kWh[1], deve a 

requerida readequar as faturas da parte autora, cobrando somente seu 

real consumo. Em relação ao pedido de danos morais, resta incontroverso 

que houve a suspensão do serviço pela ré, conforme afirmado na peça de 

defesa, incidindo o disposto art. 374, do NCPC, confira-se: “374. Não 

dependem de prova os fatos: I - notórios; II - afirmados por uma parte e 
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confessados pela parte contrária; III - admitidos no processo como 

incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou 

de veracidade”. (Negritei). Assim, está configurada a lesão aos direitos da 

personalidade da autora, tendo em vista o indevido e injustificado corte de 

energia elétrica acarreta danos à seara imaterial. Nesse sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. 

FATURA MENSAL PAGA COM ATRASO, MAS DENTRO NA DATA FINAL 

PREVISTA PELA CONCESSIONÁRIA, CONFORME AVISO DE CORTE. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE LUZ QUE SE MOSTRA INDEVIDO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007199326 RS, 

Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 

28/03/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 02/04/2018). Negritei. O quantum indenizatório, neste caso, 

deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, 

observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem 

como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Atenta a esses 

parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Em 

relação à repetição do indébito, o art. 42, parágrafo único do Código de 

Defesa do Consumidor nos mostra que: O consumidor cobrado em quantia 

indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que 

pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável. (Negritei). A propósito: “APELAÇÃO – 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – 

MEDIDOR DESCALIBRADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES EXTRAJUDICIAL – 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DAS FATURAS PAGAS – 

RECURSO PROVIDO. - O parágrafo único do art. 42 do CDC não faz 

qualquer menção à demonstração de má-fé do fornecedor, de modo que, 

pagando valores indevidos, o consumidor faz jus à repetição em dobro; - 

No caso dos autos, reconhecida a falha na prestação do serviço e a 

cobrança indevida, além do efetivo pagamento das quantias cobradas (a 

autora efetuava o desconto de forma automática na sua conta), não há 

recusa para aplicação das regras consumeristas, relativas à devolução 

em dobro dos valores cobrados a maior. RECURSO PROVIDO. (TJSP; 

Apelação Cível 1075286-02.2016.8.26.0100; Relator (a): Maria Lúcia 

Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 

28ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2018; Data de Registro: 

17/05/2018). Negritei. Nesse ponto, vê-se que pelas diversas faturas 

colacionadas no processo que realmente houve a cobrança e pagamento 

pela autora acerca do serviço de energia elétrica, portanto, o valor pago 

acerca dos mesmos deverá ser devolvido em dobro pela ré, e 

considerando a sua extensão, deverá tal quantia ser apurada em 

liquidação de sentença, no que ultrapassar a média de 193,66kWh. Por 

outro lado, descabe o pedido da autora acerca das contas futuras, ou 

seja, posteriores a propositura da presente ação, vez que deve ser 

respeitados os princípios do contraditório e ampla defesa. Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para confirmar a decisão de Id. 14827485, e 

determinar a ré revisar e readequar as faturas referentes aos meses de 

outubro/2017 a maio/2018, ao consumo médio de 193,66kWh ao mês, 

consequentemente condeno a ré ao pagamento da diferença cobrada na 

forma dobrada, que deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 

1% ao mês, ambos a partir do desembolso, devendo ser apurado em sede 

de liquidação de sentença. Autorizo o levantamento pela parte ré dos 

valores depositados pela parte autora. Condeno a ré ao pagamento de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser 

corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença), e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condeno a parte ré ainda 

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, este que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se o processo com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito [1] kWh: 194, 213 e 174 – três meses anteriores a 

contestação do débito (Id. 14812476).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006337-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA (AUTOR(A))

DIVA PEREIRA COSTA (AUTOR(A))

FDF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL OAB - MT12764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1006337-18.2019 Vistos. FDF Empreendimentos e Participações Ltda., 

Francisco das Chagas Costa e Diva Pereira Costa, qualificados nos autos, 

ajuízam Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos, com Pedido de 

Obrigação de Fazer, Danos Morais e Tutela de Urgência em desfavor de 

Águas Cuiabá S.A., igualmente qualificada, alegando que a autora FDF 

Empreendimentos celebrou o Contrato de Promessa de Compra e Venda 

com os Senhores Júlio Henrique Ishikawa e Rafaela Teixeira Nadim, tendo 

por objeto a aquisição do imóvel situado na Rua Curió (antiga rua Quatro), 

nº 128, Qd. 21, Lote 20, Bairro Recanto dos Pássaros, em Cuiabá/MT, o 

imóvel onde está instalada a unidade consumidora n. 10562-7, no qual 

possui diversos débitos em nome de terceiro e em razão disso a ré se 

nega a transferir a titularidade e restabelecer o serviço. Em sede de tutela 

de urgência postulam que seja determinando à requerida a restabelecer o 

fornecimento de água no imóvel e transferir a titularidade para a autora 

FDF Empreendimentos, sem a exigência do débito, no valor de R$ 

11.604,82. Rogam pela procedência dos pedidos com a confirmação da 

liminar, bem como declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 

11.604,82 (onze mil seiscentos e quatro reais e oitenta e dois centavos), 

em desfavor dos Requerentes, e ainda condenar a ré à indenização por 

danos morais em favor dos coautores Francisco das Chagas Costa e Diva 

Pereira Costa, usuários do serviço, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), além das custas e honorários sucumbenciais. Com a inicial vieram 

os documentos de ids. 18019273 a 18019801. Foi deferida a tutela de 

urgência através da decisão de id. 18064020. Em resposta a requerida 

apresenta na contestação (id. 20644365), alegando em preliminar a 

ilegitimidade ativa de Francisco e Diva, vez que a ação versa sobre a 

alteração da titularidade dos serviços para o nome da empresa que todos 

são sócios, basta apenas um representar. No mérito, aduz que para que 

ocorra a alteração da titularidade da matrícula de determinado imóvel, é 

necessária a apresentação de alguns documentos, conforme disposto no 

art. 33, §1º da Instrução Normativa 05/12, ressaltando que os autores não 

solicitaram a transferência de titularidade, tampouco apresentam 

documentos hábeis que comprovasse serem proprietários ou inquilinos do 

imóvel em questão. Afirma que os serviços de água e esgoto na unidade 

não foram interrompidos ou até mesmo suspensos, sendo legitima a 

cobrança. Aduz que não há que se falar em declaração de inexistência do 

débito, vez que os serviços foram prestados, e diante do inadimplemento é 

possível à inclusão do nome dos devedores nos órgãos de proteção ao 

crédito. Rebate o pedido de indenização por danos morais, vez que não 

praticou qualquer ato ilícito, tendo que agido dentro do exercício regular de 

seu direito. Roga pela improcedência da ação. Junta documentos através 

dos ids. 20644366 a 21014466 Réplica à contestação através do id. 

21014480. É o relatório. Decido. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexigibilidade de Débitos, com Pedido de Obrigação de Fazer, Danos 

Morais e Tutela de Urgência promovida FDF Empreendimentos e 

Participações Ltda., Francisco das Chagas Costa e Diva Pereira Costa em 

desfavor Águas Cuiabá S.A.. O feito comporta o julgamento nos estado 

em que se encontra, pois há nos autos elementos de convicção 

suficientes para que a sentença seja proferida, evitando-se que a causa 

tenha seu desfecho protraído. A respeito do tema, o Superior Tribunal de 

Justiça orienta-nos: “Nos termos do art. 330, I, do CPC, é possível ao 

magistrado conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença, quando 

a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de 

fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.” (EDcl no 

REsp 815.567/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 

julgado em 04/12/2014, DJe 03/02/2015). Inicialmente, faz-se necessário 

elucidar que o caso em análise versa sobre relação de consumo, pois se 

enquadram no conceito de consumidor e fornecedor, expressamente 

definido nos artigos 2º e 3º do CDC. Portanto, a presente relação deve ser 

regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que tem por 

objetivo preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações 

obrigacionais e/ou contratuais entre fornecedor/consumidor. 
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Primeiramente, com relação à preliminar suscitada de ilegitimidade ativa, 

vale registrar que a carência da ação pode ser verificada quando faltar 

uma das condições da ação, quais sejam, ausência de legitimidade ou de 

interesse processual (artigo 485, VI do Novo Código de Processo Civil). 

Registre-se que partes legítimas são as pessoas titulares da relação 

jurídica material objeto da demanda, sendo autor aquele que atribui a si o 

direito que pleiteia e réu aquele a quem o autor atribui o dever de 

satisfazer sua pretensão. A legitimidade – que é uma das condições da 

ação (art. 18, do NCPC, e também art. 485, VI, do mesmo diploma legal). 

Dessa forma, uma parte é chamada autora porque se apresenta ao 

Estado-juiz como detentora do direito que alega, tendo legitimidade ativa 

para propor a ação – ou seja, iniciar um processo – contra o réu, que por 

ser aquele que, supostamente, satisfará a pretensão indicada pelo autor, 

tem legitimidade passiva para tanto e dessa forma figura no processo 

como aquele de quem o autor exige o cumprimento da obrigação a ele 

demandada. Sem maiores delongas, verifica-se que os autores são parte 

legítimas para figurarem no polo ativa, vez que buscam a indenização por 

danos morais em razão da suspensão dos serviços de água e esgoto do 

imóvel onde residem, assim rejeito esta preliminar. Pretendem os 

requerentes a transferência da titularidade da unidade consumidora 

10562-7 para a autora FDF Empreendimentos, a declaração de 

inexigibilidade do débito no valor de R$ 11.604,82 (onze mil seiscentos e 

quatro reais e oitenta e dois centavos), em face aos autores, condenando 

a requerida ao pagamento de indenização por de danos morais. A ré, por 

sua vez, assegura que a transferência não foi realizada por falta de 

documentos indispensáveis para a transferência, defendendo a legalidade 

da cobrança efetuada. A controvérsia do processo cinge-se em verificar 

se há irregularidade na negativa de transferência da unidade consumidora 

para os autores, e se a dívida existente é de responsabilidade dos 

mesmos. Trata-se de relação consumerista, decorrendo daí a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, por equiparação, incidindo, portanto, o 

artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o qual constitui 

exceção à regra prevista no artigo 373, do Novo Código de Processo Civil, 

com o propósito de facilitar ao consumidor a defesa dos seus direitos em 

juízo. Assim prevalece a favor do consumidor a presunção de veracidade 

e, incumbe ao fornecedor desfazê-la por meio de produção de prova. 

Verifica-se pelo documento de id. 18019555 que o débito existente na 

unidade consumidora é do período de 08/2013 a 12/2015, e mais pelo 

contrato de compra e venda do imóvel de id. 18019277, o mesmo foi 

realizado em 08.06.2018, posterior ao débito discutido nos autos, assim 

demonstrado está o real beneficiário dos serviços prestados pela 

requerida à época do inadimplemento, que não são os autores, 

pertencendo aos antigos proprietários do imóvel, vez que jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o débito oriundo da 

utilização de água ou de energia não se vincula ao imóvel, sendo de 

natureza pessoal. Nesse sentido: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO – 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA INEXISTENTE – OBRIGAÇÃO PESSOAL – 

RECURSO PROVIDO. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é 

no sentido de que a obrigação de pagar pelo serviço prestado pela 

agravante - fornecimento de água - é destituída da natureza jurídica de 

obrigação propter rem, pois não se vincula à titularidade do bem, mas ao 

sujeito que manifesta vontade de receber os serviços”. Portanto, apenas 

diante das obrigações que se aderem a um direito real, ditas ‘ambulatoriais’ 

ou propter rem, é que se pode falar em responsabilidade solidária”. (TJMT, 

Ap 78087/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 

24/08/2017). Negritei. “Apelação cível. Serviço de fornecimento de água e 

esgoto. Ação declaratória c.c. tutela antecipada. Sentença de 

procedência. Inconformismo da ré. Débito versado, no caso, de natureza 

pessoal, e não propter rem. Pedido de interrupção do serviço em razão de 

invasão. Ré que houve por bem manter a prestação dos serviços ao 

argumento de inexistência de débito em aberto. Motivo injustificável. 

Interrupção, a pedido, possível a qualquer momento. Responsabilidade do 

proprietário, no caso, que não pode subsistir. Débito inexigível da autora. 

Sentença mantida. Honorários majorados. Art. 85, §11, do CPC. Recurso 

não provido, nos termos da fundamentação.” (TJSP; Apelação Cível 

1020390-34.2018.8.26.0554; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 

22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 1ª Vara da Fazenda 

Pública; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020) 

Negritei. “Contrato de prestação de serviços de energia elétrica não gera 

obrigação propter rem, do que resulta que só responde pela dívida aquele 

que contratou. Mantêm-se, por isso, a declaração de inexigibilidade do 

débito contra à autora, a ordem de alteração da titularidade da fatura e o 

arbitramento da honorária de sucumbência. Antes, repele-se o reclamo de 

ausência de interesse de agir.” (TJSP; Apelação Cível 

1003130-44.2018.8.26.0068; Relator (a): Celso Pimentel; Órgão Julgador: 

28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 5ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 06/12/2019; Data de Registro: 06/12/2019) Negritei. Desta 

forma, verifica-se que da requerida não pode condicionar a transferência 

da titularidade da unidade consumidora do imóvel para a autora FDF 

Empreedimentos à quitação de débito pretéritos a aquisição do imóvel, vez 

que os autores são ilegítimos para responder pelos débitos existentes 

utilizados por outro consumidor, ressalta-se, mais uma vez que trata-se de 

débito de natureza pessoal, portanto imperiosa a declaração de 

inexistência do débito em discussão com relação aos autores. Com 

relação ao arbitramento dos danos morais devem ser levadas em 

consideração as circunstâncias do caso concreto, as condições das 

partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva. Apesar da requerida afirmar que não houve a suspensão dos 

serviços de água e esgoto no imóvel dos autores, pelo documento de id. 

18019801, verifica-se que houve a suspensão e que somente foi 

restabelecido o serviço, após a liminar deferida nos autos, conforme se 

verifica pelo documento de id. 206444372 juntado pela requerida. É 

importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 4.000,00 (cinco 

mil reais) para cada um dos autores Francisco e Diva, mostra-se razoável. 

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados Ação 

Declaratória de Inexigibilidade de Débitos, com Pedido de Obrigação de 

Fazer, Danos Morais e Tutela de Urgência promovida FDF 

Empreendimentos e Participações Ltda., Francisco das Chagas Costa e 

Diva Pereira Costa em desfavor Águas Cuiabá S.A, para confirmar a 

liminar de id. 18064020, declarar inexigível os débitos decorrentes de 

consumo de água e esgoto da unidade consumidora matricula n. 10562-7, 

do período de do período de 08/2013 a 12/2015, em relação aos autores, e 

para condenar a ré a indenizar cada um dos autores Francisco e Diva 

pelos danos morais sofridos, que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil), a ser 

corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ). Condeno a ré ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro 15% sobre o valor 

da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, arquive-se o processo, após as baixas e 

anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015041-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARINA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA OAB - MT21403-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Maria Marina de Moraes ajuíza Ação Anulatória de Débito com 

Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A., ambos devidamente qualificados, alegando 

que segundo informações dos familiares da autora, o padrão de energia 

faz divisa com a casa ao lado e possui um desvio antes do medidor para 

atender as instalações elétricas do vizinho, mas o normal é que cada 

unidade consumidora tenha seu próprio padrão. Narra que foi 

surpreendida com cobrança emitida pela ré, no valor de R$ 3.291,16, com 

vencimento em 20/02/2018, referente a suposto consumo recuperado, do 

qual discorda, e caso seja comprovado que seu vizinho se utiliza da 

mesma estrutura física do padrão de energia da autora, ela estará elidida 
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da responsabilidade com relação ao débito. Requer a concessão da tutela 

de urgência para que seja determinado a ré a suspender a referida 

cobrança até o julgamento da demanda. No mérito, pugna pela 

procedência da ação para que seja declarada a inexistência e 

inexigibilidade do débito da fatura supracitada e que a requerida seja 

condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios. No 

arquivo de Id. 13724303 consta decisão deferindo o pedido de tutela de 

urgência da parte autora. A requerida apresenta contestação (Id. 

14377549), defendendo a legalidade dos procedimentos adotados e que a 

apuração do débito foi em conformidade com a Resolução 414 da Agência 

Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, sendo exigível a fatura gerada, já 

que foi constatado desvio de energia no ramal de entrada. Rebate os 

pedidos e requer a improcedência da ação. Réplica no arquivo de Id. 

14954993. Intimadas as partes para especificarem as provas (Id. 

22893888), ambas se manifestaram (Ids. 24306502 e 24618574). É 

relatório. Decido. Consoante os princípios da celeridade e economia 

processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, faz-se necessário 

elucidar que o caso em análise versa sobre relação de consumo, pois se 

enquadra no conceito de consumidor e fornecedor, expressamente 

definido nos artigos 2º e 3º do CDC. Portanto, a presente relação deve ser 

regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que tem por 

objetivo preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações 

obrigacionais e/ou contratuais entre fornecedor/consumidor. Convém 

observar que na fatura acostada no arquivo de Id. 13460552, ora 

discutida, se refere a cobrança de suposto consumo recuperado, custo 

administrativo e diversos encargos, conforme descrito na carta ao cliente 

de Id. 13460560. A requerida assegura que na vistoria no sistema de 

energia elétrica do imóvel da parte autora foi detectada irregularidade que 

interferiu diretamente no quantum do consumo de energia elétrica do 

imóvel e por isso foram adotados procedimentos, inclusive a lavratura de 

Termo de Ocorrência e Inspeção, registrando a constatação da 

irregularidade. A parte autora, por sua vez, confirma a existência de 

irregularidade ao afirmar que há desvio antes do medidor para atender as 

instalações elétricas do vizinho, o que também consta no recurso 

administrativo interposto por ela, onde questiona que apenas ela foi 

penalizada (Id. 14377566), o que vem comprovar o furto de energia 

elétrica constatada pela requerida, legitimando-a proceder a cobrança do 

que foi efetivamente consumido. Muito embora a autora tenha afirmado 

que não possui responsabilidade sobre o ocorrido, deve ser observado 

que não há como trazer para os autos a discussão quanto à 

responsabilidade do seu vizinho pelo desvio de energia elétrica, 

considerando que este não faz parte demanda. Desse modo, existe nos 

autos prova que efetivamente demonstra o desvio de energia e o benefício 

auferido, em decorrência do alegado ilícito, sendo que a irregularidade no 

medidor de energia possibilita a cobrança do consumo não registrado, 

portanto, pertinente o fundamento da requerida quanto à legalidade da 

cobrança, não prosperando o pleiteado nos autos. Posto isso, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Maria Marina de Moraes em 

desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Revogo 

a decisão de Id. 13724303. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, 

do Novo Código de Processo Civil. Todavia, considerando que a 

requerente é beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade ficará 

suspensa. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo com 

as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005839-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENI RODRIGUES DO COUTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTINA COSTA OAB - MT6983-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por Ireni Rodrigues do Couto em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, 

ambas devidamente qualificadas, alegando que é usuária dos serviços 

prestados pela ré e que recebeu cobrança com vencimento em 

09/02/2018, no valor de R$ 703,56, o que não condiz com sua realidade, 

vez que sua média de consumo é de R$ 100,00. Requer a concessão da 

tutela de urgência para que seja determinado a ré a restabelecer o 

fornecimento dos serviços, e se abster de inserir o nome da autora nos 

órgãos de proteção ao crédito. No mérito, pleiteia a procedência da 

demanda para que seja declarada inexistente a cobrança e que a ré seja 

condenada ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 

20.000,00, além das verbas de sucumbência. No arquivo de Id. 12129611 

consta decisão deferindo o pedido urgente da parte autora. A parte ré 

apresenta contestação (Id. 13457556), aduzindo regularidade nas 

cobranças, conforme leitura realizada; que a suspensão foi em razão da 

inadimplência; que não praticou qualquer ato ilícito ou dano à honra da 

parte autora. Requer a improcedência dos pedidos autorais. Réplica no 

arquivo de Id. 15259283. Intimadas a especificarem as provas que ainda 

pretendiam produzir (Id. 23363179), apenas a ré se manifestou, pugnando 

pelo julgamento antecipado da lide (Id. 24825316). É o relatório. Decido. 

Não tendo as partes interesse na produção de outras provas, consoante 

os princípios da celeridade e economia processual, impõe-se o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Discorda a autora da cobrança realizada pela ré, com vencimento em 

09/02/2018, no valor de R$ 703,56, vez que não condiz com sua realidade, 

ao argumento de que sua média de consumo é de R$ 100,00. A requerida 

contestou alegando que o procedimento goza de legalidade e regularidade, 

não havendo que se falar em cobrança indevida. Pois bem. Verifica-se 

que a ré, embora tenha refutado os fatos aventados na inicial, não se 

desincumbiu de apresentar prova robusta de ser devido o valor cobrado 

na fatura discutida, mormente documento comprobatório do regular 

funcionamento do relógio medidor de energia elétrica capaz de demonstrar 

o efetivo consumo, cujo ônus lhe competia, nos termos do que preceitua o 

artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Nessa digressão, a situação 

sub examine se enquadra na hipótese de defeito na prestação do serviço, 

estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O invocado 

dispositivo dispõe que o fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços, vejamos: Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Não há qualquer prova de que o valor cobrado 

durante tal período foi regularmente faturado pela ré, que mesmo intimada 

a especificar as provas que ainda pretendia produzir, requereu o 

julgamento da lide. Importante ressaltar que se verifica pelo documento de 

Id 12112767 que a ré, em 2017, emitiu faturas nos valores de R$ 130,68, 

R$ 112,96, R$ 100,01, etc., mas em fevereiro/2018, efetuou cobrança no 

valor de R$ 703,56, ou seja, a média registrada durante o período 

contestado pela parte autora é visivelmente maior que a média registrada 

no período anterior, de maneira que a sua irresignação tem fundamento. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA 

ELÉTRICA. AUMENTO ABRUPTO E EXCESSIVO NO CONSUMO DE 

ENERGIA. RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE É ATRIBUIDO. 

RELATÓRIO DE CONSUMO QUE APRESENTA ELEVAÇÃO INJUSTIFICADA 

E REPENTINA NO CONSUMO. REVISÃO DETERMINADA COM BASE NA 

MÉDIA DO CONSUMO APURADA NO PERÍODO POSTERIOR. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71007410921, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em 24/08/2018). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007410921 RS, Relator: Silvia Maria Pires 

Tedesco, Data de Julgamento: 24/08/2018, Quarta Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/08/2018). Destaquei. Dessa 

forma, não havendo qualquer justificativa para o aumento abrupto na 

conta da autora, e tendo comprovado que sua média é entre R$ 114,55 

reais, deve a requerida readequar a fatura da parte autora, cobrando 
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somente seu real consumo. Em relação ao pedido de danos morais, resta 

incontroverso que houve a suspensão do serviço pela ré, conforme 

afirmado na peça de defesa, incidindo o disposto art. 374, do NCPC, 

confira-se: “374. Não dependem de prova os fatos: I - notórios; II - 

afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos 

no processo como incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção 

legal de existência ou de veracidade”. (Negritei). Assim, está configurada 

a lesão aos direitos da personalidade da autora, tendo em vista o indevido 

e injustificado corte de energia elétrica acarreta danos à seara imaterial. 

Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE 

ENERGIA ELÉTRICA. FATURA MENSAL PAGA COM ATRASO, MAS 

DENTRO NA DATA FINAL PREVISTA PELA CONCESSIONÁRIA, 

CONFORME AVISO DE CORTE. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE LUZ 

QUE SE MOSTRA INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71007199326 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese 

Spengler, Data de Julgamento: 28/03/2018, Segunda Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2018). Negritei. O 

quantum indenizatório, neste caso, deve atentar aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da 

efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e 

capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da 

parte vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para 

declarar inexistente a fatura gerada pela ré com vencimento em 

09/02/2018, no valor de R$ 703,56. Para não ensejar enriquecimento ilícito 

da parte autora, até porque o serviço foi prestado, determino a requerida a 

realizar o refaturamento da fatura contestada, na média de consumo 

mensal da parte autora, ou seja, R$ 114,55. Confirmo a decisão de Id. 

12129611. Condeno a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a 

título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a partir 

do arbitramento (sentença), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, 

a partir da citação. Condeno a parte ré ainda ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 2º c/c § 

8º, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se o processo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021399-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA HELIODORO ALVES OAB - MT10113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1021399-69.2017 Visto. Dionisio Rodrigues, qualificado nos autos, 

ajuíza Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Obrigação de 

Fazer c.c. Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de 

Urgência em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S.A., igualmente qualificada, alegando ser cliente da requerida através da 

Unidade Consumidora n.º 6/346687-7, afirmando que foi notificada sobre 

um suposto faturamento inferior ao correto em sua conta de energia diante 

de ocorrência de irregularidades no medidor, o que gerou uma cobrança 

de R$ 26.865,97 (vinte e seis mil oitocentos e sessenta e cinco reais e 

noventa e sete centavos), referente a suposto consumo recuperado, do 

qual discorda. Em sede de antecipação de tutela para que imediata 

suspensão dos efeitos do Termo de Ocorrência de Inspeção n. 609752, e 

que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica no 

imóvel, roga pela procedência dos pedidos com a declaração de 

inexistência do débito no valor de R$ 26.865,97 (vinte e seis mil oitocentos 

e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos) referente suposto 

consumo recuperado, bem como condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. A liminar foi deferida através da decisão de 

id. 15067808. A requerida, na contestação (id. 16649250), assevera que a 

fatura de energia elétrica impugnada é exigível e que foi constatada 

irregularidade no sistema de medição de energia. Defende a legalidade dos 

procedimentos adotados e que a apuração do débito foi em conformidade 

com a Resolução 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 

Aduz que não praticou qualquer ato ilícito capaz de gerar responsabilidade 

civil, vez que não houve a suspensão do fornecimento de energia ou a 

inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito. 

Requer a improcedência dos pedidos. Réplica a contestação através do id. 

17737405. É relatório. Decido. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito com Obrigação de Fazer c.c. Indenização por 

Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência promovida Dionisio 

Rodrigues em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S.A. O feito comporta o julgamento nos estado em que se 

encontra, pois há nos autos elementos de convicção suficientes para que 

a sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho 

protraído. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta-nos: 

“Nos termos do art. 330, I, do CPC, é possível ao magistrado conhecer 

diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito 

for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 

04/12/2014, DJe 03/02/2015). Inicialmente, faz-se necessário elucidar que 

o caso em análise versa sobre relação de consumo, pois se enquadram 

no conceito de consumidor e fornecedor, expressamente definido nos 

artigos 2º e 3º do CDC. Portanto, a presente relação deve ser regida pelas 

normas do Código de Defesa do Consumidor, que tem por objetivo 

preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou 

contratuais entre fornecedor/consumidor. Pretende a parte autora a 

declaração de inexistência do débito no valor de R$ 26.865,97 (vinte e 

seis mil oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos) 

referente ao consumo recuperado do período de 06.2016 a 03.2017 e a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. 

A ré, por sua vez, assegura que a cobrança é devida, vez que ficou 

comprovada a existência de desvio de energia no medidor da unidade 

consumidora da parte autora. É importante registrar a incidência do Código 

de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso em concreto, dada a 

configuração da requerida como fornecedora de serviços e a parte autora 

como destinatária final desses serviços (Teoria Finalista). Eis os conceitos 

sobre consumidor e fornecedor, dados pelo próprio CDC: “Art. 3°. 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista.”. “Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física 

ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário 

final.” Não bastasse a evidência dos critérios objetivos dispostos em Lei 

para se reconhecer a relação de consumo protegida pelo CDC, também se 

assenta a vulnerabilidade da parte autora frente à ré na relação ora 

retratada, mensurável através do próprio caso em concreto, que permite 

concluir tratar-se de um estado do sujeito mais fraco. Com isso, faz com 

que imprima validade e eficácia ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, 

CF/88), já que, sendo o consumidor reconhecidamente a parte vulnerável 

nas relações de consumo (art. 4º, I, CDC), isso vai acarretar a 

necessidade de correção jurídica para minimizar a disparidade entre os 

sujeitos dessas relações (consumidor e fornecedor), tratando os 

desiguais desigualmente na medida de suas desigualdades. A requerida 

sustenta que em 05.04.2017 foi procedida vistoria no equipamento de 

medição de energia elétrica no imóvel, ocasião que foi detectado indício da 

existência de irregularidade, ou seja, “Neutro Isolado” e, conforme art. 129, 

§ 1º da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, foi lavrado termo de ocorrência 

e efetivado registro fotográfico das irregularidades existentes no local. 

Afirma que atestada a existência de irregularidade, passou-se a revisar o 

quantum energético não aferido, para fins de cobrança em fatura de 

energia, pautando-se nas diretrizes do artigo 130, II, da Resolução n. 

414/ANEEL/2010. Muito embora a ré defenda a regularidade da cobrança 

perpetrada, inexiste nos autos prova material que efetivamente demonstre 
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a irregularidade que estava interferindo no correto registro do efetivo 

consumo de energia ou mesmo o benefício auferido pela parte autora, em 

decorrência do alegado ilícito, não bastando, para tanto, a análise técnica 

e unilateral realizada por parte da concessionária. A irregularidade do 

dispositivo da medição instalado na unidade consumidora da parte autora 

deveria ser aferida, de modo a comprovar o alegado e, em consequência, 

eventual licitude dos débitos cobrados por ela. Era necessária a emissão 

de laudo técnico, de acordo com os artigos 72, da Resolução n. 465 da 

ANEEL: Art. 72. Constatada a ocorrência de qualquer procedimento 

irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha 

provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido 

faturamento, a concessionária adotará as seguintes providências: (...) II – 

solicitar os serviços de perícia técnica do órgão competente vinculado à 

segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, este quando se fizer 

necessária a verificação do medidor e/ou demais equipamentos de 

medição;” A ré não trouxe aos autos prova definitiva da irregularidade, o 

que impede a cobrança ou mesmo a suspensão do serviço, pois os 

documentos carreados com a contestação não fazem prova conclusiva e 

imparcial acerca da existência da irregularidade supostamente detectada, 

já que não verificada a existência de laudo pericial imparcial. Por outro 

lado, não se verifica que o serviço de energia elétrica tenha sido 

interrompido pela demandada, também não se vislumbra a existência de 

violação ao patrimônio moral do autor, mesmo porque é certo que a 

simples cobrança não é suficiente para ocasionar sofrimento e lesão à 

honra ou à sua reputação. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na Ação Declaratória de Inexistência de Débito com 

Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais com Pedido de 

Tutela de Urgência promovida por Dionisio Rodrigues em desfavor de 

Energisa - Cemat, para declarar a inexigibilidade da dívida discutida nos 

autos no valor de R$ 26.865,97 (vinte e seis mil oitocentos e sessenta e 

cinco reais e noventa e sete centavos) referente ao consumo recuperado 

do período de 06.2016 a 03.2017, mantendo a liminar deferida que 

determinou que a requerida se abstivesse de suspender o fornecimento 

de energia elétrica no imóvel do requerente (Id. 1567808). Considerando 

que a parte ré ensejou a propositura da presente demanda, tendo a autora 

recorrido ao Judiciário para ver resguardado o seu direito, cabível a 

aplicação do principio da causalidade, para condenar a requerida ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, 

estes que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento 

no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

jugado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005302-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIN JOACHIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de 

Tutela de Urgência ajuizada por Joselin Joachin em desfavor de Energisa 

Mato Grosso S.A, ambos devidamente qualificados, alegando que é 

usuário dos serviços prestados pela ré e que recebeu cobranças 

referentes aos meses de novembro e dezembro/2018 e janeiro de 2019, 

nos valores de R$ 582,22, R$ 559,61 e R$ 495,92, respectivamente, o que 

não condiz com sua realidade, já que sua média de consumo é de até R$ 

128,92. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja 

determinado a ré a restabelecer o fornecimento dos serviços; suspender 

a cobrança das faturas discutidas no processo, bem como a do mês 

seguinte, caso apresentada em valor exorbitante; se abster de inserir o 

nome da parte autora nos cadastros dos inadimplentes, e que promova a 

troca do relógio medidor. No mérito, pleiteia a procedência da demanda 

para que seja declarado inexistente o débito e que a ré promova o 

refaturamento conforme a média de consumo da parte autora, a troca do 

medidor, e seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral, 

no valor de vinte salários mínimos, além das verbas de sucumbência. No 

arquivo de Id. 17938461 consta decisão deferindo parcialmente o pedido 

urgente da parte autora. A parte autora peticiona, discordando da fatura 

emitida no valor de R$ 285,02, com vencimento em 21/03/2019, e R$ 

348,54, com vencimento em 21/04/2019 (Ids. 18656065 e 18999191). A 

parte ré apresenta contestação (Id. 20463203), aduzindo regularidade nas 

cobranças, conforme leitura realizada; que a suspensão foi em razão da 

inadimplência; que não praticou qualquer ato ilícito ou dano à honra da 

parte autora. Requer a improcedência dos pedidos autorais. Réplica no 

arquivo de Id. 21018048. Intimadas a especificarem as provas que ainda 

pretendiam produzir (Id. 29043855), ambas se manifestaram pelo 

julgamento antecipado da lide (Ids. 29770684 e 29900598). É o relatório. 

Decido. Não tendo as partes interesse na produção de outras provas, 

consoante os princípios da celeridade e economia processual, impõe-se o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Discorda a parte autora das cobranças realizadas pela ré, 

acerca dos meses de novembro e dezembro/2018 e janeiro de 2019, nos 

valores de R$ 582,22, R$ 559,61 e R$ 495,92, respectivamente, e ainda de 

R$ 285,02, com vencimento em 21/03/2019, e R$ 348,54, com vencimento 

em 21/04/2019, vez que não condiz com sua realidade, ao argumento de 

que sua média de consumo é de até R$ 128,92. A requerida contestou 

alegando que o procedimento goza de legalidade e regularidade, não 

havendo que se falar em cobrança indevida. Pois bem. Verifica-se que a 

ré, embora tenha refutado os fatos aventados na inicial, não se 

desincumbiu de apresentar prova robusta de ser devido o valor cobrado 

na fatura discutida, mormente documento comprobatório do regular 

funcionamento do relógio medidor de energia elétrica capaz de demonstrar 

o efetivo consumo, cujo ônus lhe competia, nos termos do que preceitua o 

artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Nessa digressão, a situação 

sub examine se enquadra na hipótese de defeito na prestação do serviço, 

estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O invocado 

dispositivo dispõe que o fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços, vejamos: Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Não há qualquer prova de que o valor cobrado 

durante tal período foi regularmente faturado pela ré, que mesmo intimada 

a especificar as provas que ainda pretendia produzir, requereu o 

julgamento da lide. Importante ressaltar que se verifica pelo documento de 

Id. 17857873 que a ré, em 2018, emitiu faturas nos valores de R$ 62,44, 

R$ 128,92, R$ 12,18, R$ 162,58, etc., mas a partir de novembro/2018 

passou efetuar cobranças nas quantias de R$ 582,22, R$ 559,61, R$ 

495,92, R$ 285,02 e R$ 348,54, ou seja, a média registrada durante o 

período contestado pela parte autora é visivelmente maior que a média 

registrada no período anterior, de maneira que a sua irresignação tem 

fundamento. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO ABRUPTO E EXCESSIVO NO CONSUMO 

DE ENERGIA. RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE É ATRIBUIDO. 

RELATÓRIO DE CONSUMO QUE APRESENTA ELEVAÇÃO INJUSTIFICADA 

E REPENTINA NO CONSUMO. REVISÃO DETERMINADA COM BASE NA 

MÉDIA DO CONSUMO APURADA NO PERÍODO POSTERIOR. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71007410921, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em 24/08/2018). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007410921 RS, Relator: Silvia Maria Pires 

Tedesco, Data de Julgamento: 24/08/2018, Quarta Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/08/2018). Destaquei. Dessa 

forma, não havendo qualquer justificativa para o aumento abrupto na 

conta da parte autora, e tendo comprovado que sua média é entre R$ 

117,98[1], deve a requerida readequar as faturas da parte autora, 

cobrando somente seu real consumo. Em relação ao pedido de danos 

morais, resta incontroverso que houve a suspensão do serviço pela ré, 

conforme afirmado na peça de defesa, incidindo o disposto art. 374, do 

NCPC, confira-se: “374. Não dependem de prova os fatos: I - notórios; II - 

afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos 

no processo como incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção 

legal de existência ou de veracidade”. (Negritei). Assim, está configurada 

a lesão aos direitos da personalidade da autora, tendo em vista o indevido 
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e injustificado corte de energia elétrica acarreta danos à seara imaterial. 

Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE 

ENERGIA ELÉTRICA. FATURA MENSAL PAGA COM ATRASO, MAS 

DENTRO NA DATA FINAL PREVISTA PELA CONCESSIONÁRIA, 

CONFORME AVISO DE CORTE. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE LUZ 

QUE SE MOSTRA INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71007199326 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese 

Spengler, Data de Julgamento: 28/03/2018, Segunda Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2018). Negritei. O 

quantum indenizatório, neste caso, deve atentar aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da 

efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e 

capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da 

parte vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para 

declarar inexistentes os débitos das faturas geradas pela ré, com 

vencimento em 21/12/2018, no valor de R$ 582,22, vencimento em 

21/01/2019 em R$ 559,61, vencimento em 21/02/2019 em R$ 495,92, com 

vencimento em 21/03/2019 em R$ 285,02, e com vencimento em 

21/04/2019R$ 348,54. Determino que a requerida realize o refaturamento 

das faturas contestadas, na média de consumo mensal da parte autora, 

ou seja, R$ 117,98, sobre as quais deverão ser abatidos os valores 

depositados pela parte autora, e que desde já autorizo o levantamento 

pela parte ré. Deverá a ré ainda promover a troca do relógio medidor da 

unidade consumidora da parte autora. Confirmo a decisão de Id. 

17938461. Condeno a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a 

título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a partir 

do arbitramento (sentença), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, 

a partir da citação. Condeno a parte ré ainda ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 2º c/c § 

8º, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se o processo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito [1] R$ 62,44, R$ 128,92 e R$ 162,58 (Id. 17857873).

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038708-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UOSTON LUIZ MOREIRA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Trata-se de Ação Monitória proposta por MISSÃO SALESIANA DE 

MATO GROSSO, em desfavor de UOSTON LUIZ MOREIRA, visando o 

pagamento de soma em dinheiro. Deferida de plano a expedição do 

mandado de pagamento, a parte devedora foi citada e não se manifestou 

(Id. 30934978). Assim, não havendo Embargos nem pagamento, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, com base no art. 487, I, do NCPC, 

CONVERTO de pleno direito o título executivo judicial, conforme dispõe o 

art. 701, § 2º, do NCPC, majorando os honorários inicialmente fixados em 

5% (cinco por cento) para 10% (dez por cento). Dessa maneira, atente-se 

a Sra. Gestora Judicial para o item 6.2.4.4 da CNGN/MT. Cumprida essa 

diligência, intime-se a parte executada, pessoalmente, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC). Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000080-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DO BOMDESPACHO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Daniel do Bomdespacho da Cruz ajuizou Ação Obrigacional c/c 

Declaratória de Inexistência de Débito, Indenização por Perdas e Danos e 

Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A., ambos devidamente qualificados, alegando 

ser usuário dos serviços prestados pela ré (UC 820541-1) e que recebeu 

faturas referentes aos meses 10, 11 e 12 de 2017 nos valores de R$ 

1.099,62, R$ 6.736,59 e R$ 163,69, a título de “recuperação de receita”, 

totalizando a quantia de R$ 7.999,99. Narra que não foi lhe oportunizado o 

acompanhamento da inspeção, na qual foi constatada a suposta 

irregularidade, e em 04/01/2018 teve o serviço suspenso. Requer a 

concessão da tutela de urgência para que seja determinado a ré a 

restabelecer o fornecimento de energia elétrica no imóvel e que ela se 

abstenha de inserir o nome do autor nos cadastros dos inadimplentes. No 

mérito, pugna pela procedência da ação com a confirmação da liminar, e 

que seja declarado nulo o TOI n. 91993-48, e inexistente os débitos das 

faturas supracitadas; que a requerida seja condenada ao pagamento de 

indenização por danos morais na quantia quinze salários mínimos, além 

das custas e honorários advocatícios. No arquivo de Id. 11288022 consta 

decisão deferindo o pedido de tutela de urgência da parte autora. A 

requerida apresenta contestação (Id. 12845166), defendendo a legalidade 

dos procedimentos adotados e que a apuração do débito foi em 

conformidade com a Resolução 414 da Agência Nacional de Energia 

Elétrica – ANEEL, sendo exigível a fatura gerada, já que foi constatada 

irregularidade no sistema de medição. Rebate os pedidos e requer a 

improcedência da ação. Réplica no arquivo de Id. 14979722. Intimadas as 

partes para especificarem as provas (Id. 23363168), apenas a ré se 

manifestou (Id. 25059764). É relatório. Decido. Não tendo as partes 

interesse na produção de outras provas, consoante os princípios da 

celeridade e economia processual, impõe-se o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, 

faz-se necessário elucidar que o caso em análise versa sobre relação de 

consumo, pois se enquadra no conceito de consumidor e fornecedor, 

expressamente definido nos artigos 2º e 3º do CDC. Portanto, a presente 

relação deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do 

Consumidor, que tem por objetivo preservar o equilíbrio e 

proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre 

fornecedor/consumidor. Convém observar que na fatura acostada no 

arquivo de Id. 11274795, ora discutida, consta a informação de que a 

cobrança se trata, entre outros, de consumo recuperado. É certo que 

qualquer suspeita de irregularidade da medição na unidade consumidora 

da parte autora, seria necessária a emissão de laudo técnico, nos ter da 

Resolução 414/10, da Aneel, assim verifica-se que a ré não cumpriu o que 

dispõe o art. 129, da resolução supracitada, adotando precisamente o que 

está consignado nos parágrafos 2º e 7º, abaixo transcrito: “Art. 129. Na 

ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar 

as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. [...] § 2º. Uma cópia do TOI 

deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, 

no ato da sua emissão, mediante recibo. [...] § 7º. Na hipótese do § 6º, a 

distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante 

comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, 

data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso 

deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante 

nomeado.” Demais, a requerida não arrolou no processo qualquer 

documento que comprove que a parte autora tenha sido intimada para 

acompanhar a perícia/vistoria, violando o princípio do contraditório e ampla 

defesa, nos termos do artigo 373, II do CPC, assim, não se desincumbiu de 

comprovar a lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI, no 

qual o consumidor deveria ter sido foi intimado a apresentar quesitos ou 

assistente técnico para acompanhar a perícia/vistoria. Desta forma, para 

que seja feita a revisão de consumo e posterior cobrança de recuperação 

é necessário que a requerida atenda as exigências do regulamento da 
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Aneel, conforme a jurisprudência: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – Fornecimento de Energia Elétrica – Fraude imputada ao 

consumidor quando em inspeção efetuada no imóvel – Lavratura do TOI – 

Produção de prova unilateral – Cobrança com base em suposta diferença 

de consumo, em razão de fraude detectada e lançada no Termo de 

Ocorrência de Irregularidade – Ausência de prova pericial a evidenciar a 

fraude - Inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa – 

Inocorrência de danos morais – Sentença mantida - Recursos 

desprovidos.” (TJSP; Apelação Cível 1025837-23.2018.8.26.0224; Relator 

(a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro 

de Guarulhos - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2019; Data de 

Registro: 10/04/2019). Negritei e grifei “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO LASTREADA EM PROCEDIMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DE 

IRREGULARIDADE QUE NÃO OBSERVOU A NORMATIVA DE REGÊNCIA 

(RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL), A AFASTAR SEU VALOR 

PROBANTE. DECLARAÇÃO DO INDÉBITO QUE SE IMPÕE. INTERRUPÇÃO 

DO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR DÉBITO PRETÉRITO. DANO MORAL 

EVIDENCIADO. Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, ao definir 

procedimento para caracterização de irregularidade, estabelece que a 

distribuidora, nos casos em que houver necessidade de retirada do 

medidor, deve não só acondicionar o equipamento em invólucro 

específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de 

comprovante ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, o que 

foi observado na espécie, mas encaminhá-lo, por meio de transporte 

adequado, para realização de avaliação técnica (§ 5º do art. 129), com 

comunicação ao "consumidor, por escrito, mediante comprovação, com 

pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da 

realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, 

acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado" (§ 7º 

do art. 129) [...] Conseguinte, evidenciada está, na espécie, a nulidade do 

procedimento de caracterização de irregularidade realizado pelo 

fornecedor, com o que resta fulminada a vergastada recuperação de 

receita naquele alicerçada. Já em relação ao suscitado dano moral, [...] o 

posicionamento assentado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

secundado por esta Câmara, de ser vedada a suspensão do fornecimento 

de energia elétrica, esta situação não conduz, per se, ao reconhecimento 

de lesão a direito da personalidade e, por consequência, à reparação por 

danos morais. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, VENCIDO O RELATOR, 

QUE O PROVIA EM TODA SUA EXTENSÃO.” (Apelação Cível Nº 

70063228159, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Bernd, Julgado em 30/11/2016) Negritei e grifei “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO LASTREADA EM IMPUTADA FRAUDE 

DESCRITA EM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI), QUE NÃO 

OBSERVOU FORMALIDADE DA NORMATIVA DE REGÊNCIA (RESOLUÇÃO 

414/2010 DA ANEEL), A AFASTAR SEU VALOR PROBANTE. 

DECLARAÇÃO DO INDÉBITO QUE SE IMPÕE. [...] Conseguinte, evidenciada 

está, na espécie, a nulidade do procedimento de caracterização de 

irregularidade realizado pelo fornecedor, com o que resta fulminada a 

vergastada recuperação de consumo naquele alicerçada. APELO 

PROVIDO. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70064073562, Terceira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Bernd, Julgado em 

24/11/2016) Negritei e grifei Com essas considerações, necessário 

declarar indevido o débito decorrente da frustrada recuperação de 

consumo, que ora se desconstitui, especialmente porque a parte autora 

não foi intimada para acompanhar a suposta vistoria (TOI), violando o 

princípio do contraditório e ampla defesa. Por outro lado, equivoca-se o 

autor ao afirmar que as faturas nos valores de R$ 1.099,62 e R$ 163,69 

também se tratam de “recuperação de receita”, já que as informações 

nelas constantes são de consumo (Ids. 11274797 e 11274798), além 

disso, na carta do cliente de Id. 11274791 há informação de que o valor do 

consumo recuperado é de R$ 6.736,59, conforme a fatura de Id. 

11274795, no valor integral de R$ 6.736,59, assim, não fazem parte da 

suposta inspeção discutida. Em relação ao pedido de danos morais, resta 

incontroverso que houve a suspensão do serviço pela ré, conforme 

afirmado na peça de defesa, incidindo o disposto art. 374, do NCPC, 

confira-se: “374. Não dependem de prova os fatos: I - notórios; II - 

afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos 

no processo como incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção 

legal de existência ou de veracidade”. (Negritei). Assim, está configurada 

a lesão aos direitos da personalidade da autora, tendo em vista o indevido 

e injustificado corte de energia elétrica acarreta danos à seara imaterial. 

Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE 

ENERGIA ELÉTRICA. FATURA MENSAL PAGA COM ATRASO, MAS 

DENTRO NA DATA FINAL PREVISTA PELA CONCESSIONÁRIA, 

CONFORME AVISO DE CORTE. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE LUZ 

QUE SE MOSTRA INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71007199326 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese 

Spengler, Data de Julgamento: 28/03/2018, Segunda Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2018). Negritei. O 

quantum indenizatório, neste caso, deve atentar aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da 

efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e 

capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da 

parte vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Posto isso, com fundamento no artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados por Daniel do Bomdespacho da Cruz em desfavor de 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., para declarar nulo o 

TOI n. 91993-48 e inexistente o débito da fatura no valor de R$ 6.736,59, 

com vencimento em 29/12/2017, sobre suposta recuperação de consumo, 

consequentemente confirmo a liminar deferida no arquivo de Id. 11288022 

sobre a mesma. Condeno a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a 

partir do arbitramento (sentença), e acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação. Condeno a ré ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 2º c/c § 

8º, Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se o processo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001659-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO MIOTTI FONCECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RAFAEL ARANEGA RODRIGUES (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo legal, DAR ANDAMENTO AO PROCESSO, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008335-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZANGELA LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RAFAEL ARANEGA RODRIGUES (PERITO / INTÉRPRETE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. , TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - ( ) 

1008335-55.2018.8.11.0041 C E R T I D Ã O Nos termos da legislação 
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vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para, no prazo legal, DAR ANDAMENTO 

AO PROCESSO, requerendo o que entender de direito. CUIABÁ, 13 de abril 

de 2020. MAISA IZABEL SADDI ORNELLAS DE ALMEIDA Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008343-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RAFAEL ARANEGA RODRIGUES (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo legal, DAR ANDAMENTO AO PROCESSO, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008345-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BAZILIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RAFAEL ARANEGA RODRIGUES (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo legal, DAR ANDAMENTO AO PROCESSO, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001138-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA APARECIDA CARDOSO DE SOUZA OAB - 703.403.511-36 

(REPRESENTANTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DIOGO DE ALMEIDA DIANA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

PJE [] Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da 

CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar AS PARTES para, 

no prazo legal, manifestar sobre o laudo técnico pericial juntado aos autos, 

bem como seus assistentes técnicos, se indicados

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015795-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEMPERMED INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DJALMA SALLES JUNIOR OAB - PR29410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A FORNAZARI - ME (REU)

JOAQUIM PINTO DE OLIVEIRA NETO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME BEZERRA DE OLIVEIRA OAB - MT18860-O (ADVOGADO(A))

 

Diante da expedição da carta precatória, impulsiono o feito para proceder 

o seu cumprimento na comarca deprecada, prestando posteriormente a 

informação de cumprimento. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1027800-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VITORIA PINHO MALUF (REQUERENTE)

JOSE MIKHAEL MALUF NETO (REQUERENTE)

VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF (REQUERENTE)

JOSE CHARBEL MALOUF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OMAR KHALIL OAB - MT11682-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIRAN- SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

RICARDO SALDANHA SPINELLI OAB - MT15204-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar AS PARTES para, no 

prazo legal, DAREM ANDAMENTO AO PROCESSO, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022512-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ROSA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022512-24.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por NILSON ROSA DE MORAES, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

20/02/2019, às 09:52 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do 

requerimento realizado administrativamente, junto à seguradora. A 

presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010628-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIRA MORATO ANGELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1010628-61.2019.8.11.0041 Vistos em 

regime de exceção. Ante a manifestação da parte autora com relação ao 

laudo médico, determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se a respeito da impugnação ao laudo. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito 

Regime de Exceção - CGJ n. 6/2020

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010831-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA SUSAN SIMAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1010831-23.2019.8.11.0041 Vistos em 

regime de exceção. Ante a manifestação da parte autora com relação ao 

laudo médico, determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se a respeito da impugnação ao laudo. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito 

Regime de Exceção - CGJ n. 6/2020

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010886-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA ANTUNES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1010886-71.2019.8.11.0041 Vistos em 

regime de exceção. Ante a manifestação da parte autora com relação ao 

laudo médico, determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se a respeito da impugnação ao laudo. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito 

Regime de Exceção - CGJ n. 6/2020

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1002389-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 (AUTOR(A))

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING (AUTOR(A))

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA VIEIRA PEIXOTO DA SILVA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Autora, via DJE, para, cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligencias 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligencia para cumprimento do mandado 

expedido, devendo ela ser obtida no site do TJMT, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 961206 Nr: 5306-19.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIKING RANGE E CORP. BRASIL IMPORT E 

COMÉRCIO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO NOETZOLD - 

OAB:206894/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO PEREIRA PESSUTO - 

OAB:71116

 Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação de Danos 

Materiais c/c Danos Morais ajuizada por Virginia Raquel Taveira e Silva 

Mendes, em face de Viking Range e Corp. Brasil Import e Comércio Ltda. 

para CONDENAR a parte Requerida:

a) A proceder à substituição dos seguintes eletrodomésticos: uma adega, 

um refrigerador 36”, um freezer 36”, um refrigerador SXS 48”, um lava 

louças 24”, um Rangetop 48”, uma coifa ilha chaminé 54”, uma chopeira 

portátil, uma maquina de gelo 15, uma churrasqueira, uma coifa de parede 

48” e um refrigerador XSX 48”,.em prazo não superior a 60 (sessenta) 

dias.

b) Ao pagamento a titulo de danos morais no valor de R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais) a ser corrigido pelo INPC a partir desta data, com 

incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos 

desde a citação

c) ao pagamento das custas do processo e em honorários advocatícios 

que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Autorizo, desde já o levantamento dos valores pendentes da pericia em 

favor do Perito nomeado, REAL BRASIL CONSULTORIA, CNPJ 

07.957.255/0002-77, Banco do Brasil, Agência 3496-7, Conta Corrente 

216000-5.

Transitado em julgado, manifeste-se o credor quanto ao interesse na 

execução da sentença.

 Nada requerido, arquivem-se os autos com as baixas e necessárias 

anotações.

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.

P. R. I. C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016465-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CLEVERSON STEFENON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016465-63.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por EDUARDO CLEVERSON STEFENON, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 
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conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

27/08/2020, às 09:15 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016595-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMAR APARECIDA CIMARELLI LANDGRAF (AUTOR(A))

OSCAR LANDGRAF JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA DE ALMEIDA VARELLA OAB - SP186668 

(ADVOGADO(A))

RONALDO SOUZA PIBER OAB - SP255603 (ADVOGADO(A))

VICTOR ABDALA DE TOLEDO PIZA OAB - SP424722 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA CRISTINA WAITZ SIMARELLI (REU)

CARLOS SIMARELLI JUNIOR (REU)

RENAN SIMARELLI (REU)

ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI (REU)

CARLOS FERNANDO MARCHI (REU)

MARIA APPARECIDA FERREIRA MARTIMBIANCO (REU)

LUCIA HELENA MARTIMBIANCO ZILIOTTO (REU)

CARMEN SILVIA MARTIMBIANCO DE FIGUEIREDO (REU)

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (REU)

CARLOS SIMARELLI (ESPÓLIO)

ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI (INVENTARIANTE)

ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016595-53.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Diante da análise dos documentos anexados ao processo, verifica-se que 

não houve a comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. 

Desse modo, intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia 

de custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1028316-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS ELIZA DE SOUZA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

MRV ENGENHARIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028316-07.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória 

por Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito ajuizada por Thais 

Eliza de Souza Araújo em desfavor de MRV Engenharia e Participações 

S/A e MRV Prime Fava Incorporações SPE Ltda.. Defiro o pedido formulado 

pela requerida em sede de contestação (ID 11431144) a fim de incluir a 

Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação. Via de consequência, 

resta clara a incompetência deste juízo para o processamento e 

prosseguimento da demanda, haja vista se tratar de Autarquia Federal, 

devendo os autos serem remetidos à Justiça Federal com as baixas e 

comunicações de estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006375-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO AUGUSTO DALTRO DE CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006375-64.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Anulatória de Ato Jurídico ajuizada por Celso Alves 

Pinho em desfavor de Benedito Augusto Daltro de Carvalho. Citado, o 

requerido apresentou contestação conforme ID 13819026, pugnando pelo 

julgamento improcedente do pedido. Impugnação conforme ID 15284456. 

Passo a sanear o feito. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não 

haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, não havendo 

qualquer impeditivo para a analise do mérito recursal. Isto posto, DECLARO 

saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na 

conduta do requerido, a validade do cheque emitido, a existência de 

coação ou coerção para sua emissão. Diante disso, sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 

(cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso em concreto. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017907-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE JEZUR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017907-35.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais – Má Prestação de 

Serviços – Vazamento de Gás ajuizada por Katiane Jezur desfavor de 

MRV Engenharia e Participações S/A. Considerando a alegação de que a 

autora é legitima para representar a proprietária do imóvel na defesa de 

seus interesses, intime-se a parte requerente para retificar o polo ativo da 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar a autora apenas 

como representante da proprietária do imóvel. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1020002-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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VITOR MACHADO (REQUERENTE)

MARIANA ZERBINATO MACHADO (REQUERENTE)

JOELSON MACHADO (REQUERENTE)

JOSE AMILTON MACHADO (REQUERENTE)

WILLIAM MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MARCELO CAMARA OAB - SP201783 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (INTERESSADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DALMAS RODRIGUES OAB - MT0018891A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (INTERESSADO)

THIAGO DE ABREU FERREIRA OAB - MT5928-O (ADVOGADO(A))

AIRTON JOSE DE MENDONCA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020002-38.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Tendo em vista o registro da arrematação na matrícula do imóvel, 

cumpra-se conforme decisão de id 27288751 e expeça-se mandado para 

a imissão do arrematante na posse do imóvel. Determino que o mandado 

seja distribuído para Oficial de Justiça Plantonista, para o seu devido 

cumprimento. No mais, em atenção ao ofício acostado no id 18022885, 

determino que a Sra. Gestora entre em contato com a 5ª Vara Cível de 

Guarulhos/SP, solicitando os dados bancários para a transferência do 

valor de R$ 253.198,17 (duzentos e cinquenta e três mil cento e noventa e 

oito reais e dezessete centavos). Determino, ainda, a expedição de novo 

ofício, para reiterar a solicitação de informações acerca dos valores 

depositados judicialmente destinados à leiloeira e o pedido de expedição 

de alvará. Com o retorno das informações, voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031642-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIQUESON BARBOSA ROBERTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031642-72.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Maiqueson Barbosa Roberto em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 26/07/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 10247254) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 10247230. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 11480770) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 11775046), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo e 

a ausência de requerimento administrativo. A parte autora apresentou 

impugnação, conforme ID 14721993, reiterando os termos da exordial. 

Manifestação das partes acerca do laudo pericial (ID – 14722117; 

16694294). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Maiqueson Barbosa Roberto em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação a preliminar de necessidade de alteração do polo 

passivo e a ausência de requerimento administrativo prévio. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega 

a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente leve (25%) no tornozelo 

direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 
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DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 26/07/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do tornozelo direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no tornozelo direito, em um grau 

de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Maiqueson Barbosa Roberto em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente no tornozelo direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(26/07/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013832-50.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Grazielly da Silva Vilarim em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 31/01/2018 certidão de ocorrência anexado (ID – 

13308120) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ao ID 13308014. 

Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da justiça gratuita, 

designada audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da 

parte requerida. Conforme (ID – 15075123) foi realizada audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID – 15278169), alega à requerida, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

16075921), reiterando os termos da exordial. Manifestação das partes a 

respeito do laudo pericial acostado (ID – 15136594; 15278181). Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Grazielly da 

Silva Vilarim em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda. Em relação a preliminar de retificação do polo 

passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 
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de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de Atendimento 

Médico, comprovando o acidente e atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a 

periciada apresenta “invalidez permanente média (50%) no ombro direito”. 

Cumpre esclarecer que as hipóteses de impedimentos ou suspeição do 

juiz são taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do CPC. Assim, 

configura-se para o presente caso a impossibilidade de qualquer arguição 

futura acerca de suposto impedimento ou suspeição dessa magistrada, 

conforme recente julgado do TJAP – Exceção de Impedimento Cível nº 

0000644-26.2016.8.03.0000 – Julgado em 29/11/2017. A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 31/01/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do ombro direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no ombro direito, em um grau de 

50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Grazielly da Silva Vilarim em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente no ombro direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (31/01/2018) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013981-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013981-46.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Claudiney Barbosa da Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 30/12/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 13329821) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 13329783. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 15084307) foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. A requerida apresentou contestação no ID 

15312201 suscitando, preliminarmente, a necessidade de alteração do 

polo passivo e a ausência de requerimento administrativo prévio. A parte 

autora impugnou a contestação (ID – 16741751), reiterando os termos da 

exordial. Manifestação das partes a respeito do laudo pericial acostado (ID 

– 15521660; 15521673). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Claudiney Barbosa da Silva em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação a preliminar de necessidade 

de alteração do polo passivo e a ausência de requerimento administrativo 

prévio. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a 

requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo 

de atendimento médico, comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que o periciado apresenta “incapacidade física como 

intensa (75%) em membro inferior esquerdo e intensa (75%) na mão 

esquerda”. Cumpre esclarecer que as hipóteses de impedimentos ou 

suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do 

CPC. Assim, configura-se para o presente caso a impossibilidade de 

qualquer arguição futura acerca de suposto impedimento ou suspeição 

dessa magistrada, conforme recente julgado do TJAP – Exceção de 

Impedimento Cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000 – Julgado em 

29/11/2017. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 30/12/2017 em face da Medida 

Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da 

Lei 11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o 

valor até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de 

sua invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável e para a mão esquerda, o percentual 
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incidente será de até 70% (setenta por cento) do valor máximo 

indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa em membro inferior 

esquerdo, em um grau de 75% (setenta e cinco por cento) e intensa na 

mão esquerda em um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim 

sendo, o requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% 

(setenta e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta 

por cento), equivalente a R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos) e 75% (setenta e cinco por cento) do valor máximo 

indenizável de 70% (setenta por cento), equivalente a R$ 7.087,50 (sete 

mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

14.175,00 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos). DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Claudiney Barbosa da Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro inferior 

esquerdo e mão esquerda, corrigido monetariamente data do sinistro 

(30/12/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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Processo Número: 1020770-95.2017.8.11.0041
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Outros Interessados:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020770-95.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por João Victor de Quadros Borges em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 24/03/2016, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 8712392) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 8712375. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 10797043) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 10646393), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo e 

a ausência de requerimento administrativo. A parte autora apresentou 

impugnação, conforme ID 10807786, reiterando os termos da exordial. 

Manifestação das partes a respeito do laudo pericial acostado (ID – 

10886059; 16725100). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por João Victor de Quadros Borges em 

face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação, preliminarmente, a 

necessidade de alteração do polo passivo e a ausência de requerimento 

administrativo. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde 

a requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 
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da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo 

de atendimento médico, comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que o periciado apresenta “invalidez permanente 

média (50%) em membro superior esquerdo”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 24/03/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro superior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro superior esquerdo, 

em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

João Victor de Quadros Borges em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro superior 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (24/03/2016) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019221-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA VITORIA VILELA VENDRAMIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019221-16.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Barbara Vitória Vendramin em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 14/06/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 13955714) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 13955679. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 16162054) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 15933602), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo e 

a ausência de requerimento administrativo. A parte autora apresentou 

impugnação, conforme ID 16958930, reiterando os termos da exordial. 

Manifestação das partes acerca do laudo pericial (ID – 16320800; 
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17191095). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Barbara Vitória Vendramin em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação a preliminar de necessidade de alteração do polo 

passivo e a ausência de requerimento administrativo prévio. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega 

a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a 

periciada apresenta “invalidez permanente leve (25%) no punho direito”. 

Cumpre esclarecer que as hipóteses de impedimentos ou suspeição do 

juiz são taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do CPC. Assim, 

configura-se para o presente caso a impossibilidade de qualquer arguição 

futura acerca de suposto impedimento ou suspeição dessa magistrada, 

conforme recente julgado do TJAP – Exceção de Impedimento Cível nº 

0000644-26.2016.8.03.0000 – Julgado em 29/11/2017. A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 14/06/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do punho direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no punho direito, em um grau de 

25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 
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de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Barbara Vitória Vendramin em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente no 

punho direito, corrigido monetariamente data do sinistro (14/06/2017) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027874-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHOBIN DE SOUZA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REU)

VIA VAREJO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027874-07.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Jhobin de Souza Nascimento em desfavor 

de Via Varejo S/A (Casas Bahia) e Zurich Minas Brasil Seguros S/A. 

Consta na inicial que a parte autora adquiriu um aparelho celular junto a 

primeira requerida, na data de 24 de janeiro de 2018, pelo valor de R$ 

879,00 (oitocentos e setenta e nove reais), sendo o valor de R$ 330,00 

(trezentos e trinta reais) a título de entrada e o restante em 14 (quatorze) 

parcelas no valor de R$ 95,32 (noventa e cinco reais e trinta e dois 

centavos). Aduz que no momento da compra foi necessária a assinatura 

de diversos documentos, todavia, a autora não se atentou do que se 

tratavam os papeis, contratando, indevidamente, três seguros não 

solicitados. Acrescenta que compareceu no estabelecimento da primeira 

requerida para cancelar o seguro contratado, todavia, houve negativa 

quanto ao pedido. Relata que o valor referente ao seguro é indevido. 

Requer o julgamento procedente da ação a fim de que a requerida seja 

condenada ao pagamento de quantia de R$15.000,00 (Quinze mil reais) a 

titulo de danos morais, o cancelamento da cobrança de pagamento de 

quantia de 14 (quatorze) parcelas de R$ 18,85 (Dezoito reais e oitenta e 

cinco centavos) cada referente ao seguro, declarando, via de 

consequência, a inexistência de debito, cobrando tão somente o valor do 

celular no contrato de venda financiada, a saber, R$ 549,00 (Quinhentos e 

quarenta e nove reais) para assim, ocorra o devido calculo do valor 

parcelado em 14 (quatorze) vezes junto a loja, com juros legais de 1% ao 

mês, e correção monetária, cancelando o contrato de venda financiada no 

valor inicial de R$ 1.098,75 (Um mil e noventa e oito reais e setenta e cinco 

centavos), cancelando o carne emitido pela Reclamada de 14 x R$ 95,32 

(Noventa e cinco reais e trinta e dois centavos). Deu à causa o valor de 

R$ 16.334,48 (Dezesseis mil e trezentos e trinta e quatro reais e quarenta 

e oito centavos). Decisão inicial conforme ID 15011979, que não concedeu 

a tutela de urgência pretendida. Audiência de conciliação conforme termo 

ID 15944840, sem êxito. Citado, o requerido Zurich Minas Brasil Seguros 

S/A apresentou contestação conforme ID 16328607, alegando em 

preliminar, a ausência de interesse processual ante a ausência de 

solicitação de cancelamento do contrato. Por sua vez, o requerido Via 

Varejo S/A (Casas Bahia) apresentou contestação conforme ID 16349643, 

sustentando em preliminar, a inépcia da inicial. Impugnação conforme ID 

16899533. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Jhobin de Souza Nascimento em desfavor 

de Via Varejo S/A (Casas Bahia) e Zurich Minas Brasil Seguros S/A. O 

deslinde da lide não carece de dilação probatória. Assim, observando aos 

princípios da brevidade e economia processual, passo a julgar 

antecipadamente a presente lide. Primeiramente, não há que se falar em 

ausência de interesse processual uma vez que o pedido de cancelamento 

administrativo não afasta o fato de que o consumidor se sentiu lesado pela 

contratação do seguro que afirma desconhecer, havendo uma relação 

que ainda perdura, que o autoriza vir em juízo buscar reparação pelos 

danos que entende que sofreu. Quanto a preliminar de inépcia da inicial, a 

petição inicial válida é um requisito processual de conhecimento da ação. 

Neste sentido a lição de Fredie Didier Jr.: A inépcia, por exemplo, pode ser 

reconhecida a qualquer tempo, mesmo após a contestação, mas não 

implicará indeferimento da petição, e, sim, extinção do processo sem 

análise do mérito. (...) As matérias que dão azo ao indeferimento da 

petição inicial são todas questões que não se submetem à preclusão, 

podendo ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição. Com 

exceção da prescrição, todas são questões de ordem pública. (In Curso 

de Direito Processual Civil,7ª ed., V.I, pág. 376) No caso dos autos, 

inexiste qualquer dos requisitos previsto do paragrafo único do artigo 295 

do CPC desse modo, não há de se falar em inépcia da inicial. Assim 

REJEITO a preliminar. Pois bem. Não há dúvidas de que estamos diante de 

uma típica relação de consumo, pois as partes e fornecedor constantes 

nos artigos 2º e 3º do CDC, enquadram-se nos conceitos de consumidor e 

fornecedor A matéria em discussão se refere à ocorrência ou não de 

venda casada, referente à garantia estendida contratada na ocasião da 

aquisição do aparelho celular. Muito embora seja a relação entre as partes 

consumerista, a prova dos autos não demonstrou qualquer coação ou 

vício na relação contratual que viesse a causar danos à apelante. 

Verifica-se que o valor, prazo e objeto do seguro-garantia contratado 

estão claramente indicados nos documentos (ID 14957423), não havendo 

que se falar em falha no dever de informação da requerida ou vício de 

consentimento por parte da autora, que em termos separados assinou o 

formulário de contratação que indicava o plano de pagamento do seguro 

incluso no carnê de 14x de 18,85. Constata-se que em verdade, a parte 

autora de forma livre e espontânea, aderiu ao contrato de seguro/garantia 

estendida. Nessa senda, portanto, não se configurou a venda casada, à 

inteligência da interpretação à contrário senso da norma do inciso I do art. 

39 CDC, eis que não condicionou a requerida o fornecimento do celular 

que estava sendo adquirido pela autora, à contratação da garantia 

estendida, tanto que a mesma foi contratada em separado, tendo a 

consumidora feito tal contratação de livre e espontânea vontade. Nesse 

sentido: Apelação cível. Ação indenizatória. Alegação de venda casada. 

Garantia estendida na compra de celular. Ausência de coação ou vício de 

consentimento. Interpretação a contrário senso do inciso I do art. 39 CDC. 

Fornecedor que não condicionou a aquisição do celular à contratação da 

garantia estendida. Seguro contratado em documento à parte onde 

constam as informações pertinentes na forma exigida pela lei. Autora que 

não logrou comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Honorários 

majorados para 11% sobre o valor atualizado da causa. Desprovimento do 

recurso.(TJ-RJ - APL: 00242755220178190021, Relator: Des(a). CRISTINA 

TEREZA GAULIA, Data de Julgamento: 30/04/2019, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

COMPRA DE APARELHO CELULAR. CONTRATAÇÃO DE "SEGURO 

GARANTIA ESTENDIDA", "SEGURO MEU LAR ASSISTÊNCIA" E "SEGURO 

MULTIASSISTÊNCIA". ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. 

VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Sentença de improcedência que 

não merece reforma. Não restou comprovada a prática de venda casada. 

Propostas de contratação dos seguros são autônomas e fisicamente 

divorciadas da nota fiscal de compra e venda, que representa somente o 

valor do aparelho. Inexistência de cláusulas obscuras. Ilegítimo exigir do 

fornecedor do serviço ou produto a comprovação da ausência do vício de 

consentimento. Prova diabólica. Precedentes TJRJ. Falha na prestação 
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dos serviços não configurada. Inexistência do dever de reparar. 

RECURSO DESPROVIDO. 0015170-30.2016.8.19.0007 – APELAÇÃO. Des 

(a). DENISE NICOLL SIMÕES - Julgamento: 04/12/2018 - QUINTA CÂMARA 

CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRETENSÃO 

DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO, CUMULADA COM 

INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAL E MORAL. ALEGAÇÃO DE VENDA 

CASADA NA AQUISIÇÃO DE PRODUTO COM GARANTIA ESTENDIDA. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL INTERPOSTO PELO AUTOR, VISANDO À REFORMA INTEGRAL DO 

JULGADO. 1 Compulsando os autos, verifica-se que não há qualquer 

documento comprobatório da existência de venda casada. Com efeito, o 

contrato de garantia estendida foi firmado em termo apartado, no qual 

constam todas as cláusulas da contratação. 2 A afirmação do Autor no 

sentido de que ao chegar a casa, logo após a compra, no dia 08.07.2013, 

verificou que a ré cobrou pela garantia ofertada como gratuita, não 

prospera, na medida em que o cliente efetuou o pagamento da referida 

garantia no mesmo dia da compra e em apartado, não sendo crível não ter 

conhecimento da cobrança. 3 Sendo assim, não se desincumbiu a parte 

Autora do ônus de comprovar o fato constitutivo mínimo do seu direito, por 

força do artigo 373, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. 4 

Incidência do verbete sumular nº 330 deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5 

Honorários majorados em favor do patrono da parte ré para 12% sobre o 

valor da causa, observando-se a gratuidade de justiça deferida (e-doc. 

0 0 0 0 5 8 ) .  6  R e c u r s o  a  q u e  s e  n e g a  p r o v i m e n t o . 

0336007-56.2013.8.19.0001 – APELAÇÃO. Des (a). WERSON FRANCO 

PEREIRA RÊGO -Julgamento: 07/02/2018 - VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA 

CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. AUTORA QUE, AO ADQUIRIR ARMÁRIO DE COZINHA, 

SIMULTANEAMENTE, CONTRATOU SEGURO VIDA PROTEGIDA E 

PREMIADA, SEGURO RESIDENCIAL E SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA 

DO PRODUTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA 

INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AUTORA QUE INVOCA A 

OCORRÊNCIA DE VENDA CASADA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE SE 

TRATA DE PRÁTICA CONSIDERADA ABUSIVA NO CODECON. 

INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE VENDA CASADA. CONTRATOS DE 

SEGUROS QUE FORAM ENTABULADOS EM PACTOS AUTÔNOMOS, DE 

FORMA OPTATIVA, COM VALOR E INFORMAÇÃO DESTACADOS EM 

CADA PRODUTO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS 

CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO PELA CONSUMIDORA. ART. 373, I 

DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

001105679.2015.8.19.0008 – APELAÇÃO. Des (a). LUIZ ROLDAO DE 

FREITAS GOMES FILHO - Julgamento: 31/10/2018 -SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL Sublinhe-se que o termo contratual foi elaborado de acordo com os 

§§ 3º e 4º do art. 54 CDC. Não logrou portanto a autora comprovar os 

fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe incumbia, a teor do 

disposto no artigo 373 I CPC/15, cabendo aduzir que, mesmo nas relações 

de consumo compete ao consumidor comprovar o dano e o nexo de 

causalidade. Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no 

processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta 

sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em 

obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto 

isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

ajuizada por Jhobin de Souza Nascimento em desfavor de Via Varejo S/A 

(Casas Bahia) e Zurich Minas Brasil Seguros S/A. Condeno a parte autora 

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 15% do valor da causa, cuja execução torno suspensa em razão da 

gratuidade concedida. Transitado em julgado, não havendo outros 

requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações 

necessárias. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005948-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005948-67.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Gustavo Henrique Silva 

Conceição em desfavor de Itaú Unibanco S/A. Sustenta a parte autora que 

foi constatada uma restrição creditícia lançada em seu nome/CPF, todavia 

informa desconhece a origem da dívida, sendo ilícita a sua inclusão no 

cadastro de inadimplentes. Informa que não realizou qualquer tipo de 

relação jurídica que originou a restrição de seu crédito, de modo que o ato 

é indevido. Requer o julgamento procedente da ação a fim de que seja 

reconhecida e declarada a inexistência do débito em aberto com a 

Requerida e o requerido seja condenado ao pagamento de indenização 

por danos morais no valor correspondente a 41 (quarenta e um) salários 

mínimos. Deu o valor da causa de R$ 39.297,93 (trinta e nove mil duzentos 

e noventa e sete reais e noventa e três centavos). Pela decisão ID 

12158975 foi deferida a tutela de urgência pretendida. Audiência de 

conciliação ocorreu conforme termo ID 16342079, sem êxito. A requerida 

apresentou contestação conforme ID 16710872, suscitando a coisa 

julgada e impugnando a justiça gratuita concedida. Impugnação conforme 

ID 16730870, ocasião em que o autor acostou comprovante de residência 

em seu nome. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por Gustavo Henrique 

Silva Conceição em desfavor de Itaú Unibanco S/A, visando a declaração 

de inexistência do débito; bem como a condenação do requerido em danos 

morais, e custas e honorário processuais. Profiro o julgamento antecipado 

da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria 

prescinde de outras provas, sendo suficientes para o deslinde da causa 

as provas documentais contidas nos autos. No que tange a impugnação à 

Justiça Gratuita, a Lei nº 1.060/50 considera necessitado, para fins legais, 

aquele cuja situação econômica não lhe permite pagar as custas do 

processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. De acordo com a 

referida lei, para a parte gozar dos benefícios da assistência judiciária 

basta afirmar na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, 

transferindo para a parte contrária a incumbência de provar a suficiência 

de recurso do requerente. No caso dos autos, o requerido não logrou 

êxito em rebater os documentos constantes nos autos, se restringindo em 

afirmar que haveria indícios da capacidade financeira do autor ao 

pagamento de custas, todavia, não juntou qualquer prova, o que não 

demonstra a capacidade financeira do mesmo. Por estes fundamentos, 

REJEITO a impugnação. Quanto a coisa julgada, o requerido não trouxe 

aos autos documentos que comprovassem a identidade dos processos 

razão pela qual AFASTO a alegação de coisa julgada. Rejeitadas as 

preliminares, passo ao julgamento do mérito. Constata-se que o requerido 

negativou o autor por um debito de R$ 183,93 (cento e oitenta e três reais 

e noventa e três centavos) que não reconhece e sustenta ser indevida 

uma vez que jamais formalizou qualquer contrato com a requerida. A parte 

autora não reconhece a dívida em questão. Ocorre que o requerido trouxe 

aos autos contrato firmado pelo autor junto a requerida, com quem na 

inicial afirmou que JAMAIS havia entabulado qualquer serviço. Ao que 

observo dos documentos apresentados ao serem contratados os 

serviços da requerida, consta o documento de identidade do autor, 

assinatura idêntica a que foi posta na procuração e a que consta nos 

seus documentos (ID 16710878/16710888), de forma que a parte autora, a 

meu ver, falta com a verdade. Ainda que a parte autora negue conhecer a 

origem do débito, os elementos dos autos levam-me a concluir de forma 

diversa, ou seja, a autora efetivamente firmou a abertura de conta junto ao 

banco, vindo posteriormente a juízo, de maneira falaciosa, arguir não ter 

mantido relação comercial. Diante da alegação de inexistência de débito e 

considerando a documentação juntada nos autos pelo requerido que 

efetivamente comprova a contratação, caberia à autora a contraprova e 

afastamento desses elementos, o que, contudo, não se desincumbiu. 

Nesse sentido, não se pode olvidar que a inversão do ônus da prova 

prevista no CDC está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do 

consumidor e, via de regra, fica subordinada ao critério do Juiz, quando 
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for verossímil a alegação, o que fora demonstrado no caso. Em 

atendimento a essa regra, a requerida apresentou documentação 

demonstrando a existência de contratação de serviços, mostrando-se 

legítima a cobrança, e por conseguinte a inscrição do nome da autora nos 

serviços de proteção ao crédito. Com esses fundamentos, considero 

válidas as provas apresentadas pela requerida ao longo da instrução 

processual, que demonstram a regularidade da contratação. Em 

consequência, ante a ausência da prática de ato ilícito, resta inviabilizado 

pedido de danos morais, uma vez que para sua configuração a ocorrência 

de ilicitude é requisito essencial. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SERVIÇOS DE 

TELEFONIA - CONTRATAÇÃO COMPROVADA NA INSTRUÇÃO - 

INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO REGULAR - 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - 

CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - POSSIBILIDADE - 

REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INVIABILIDADE - NÃO 

DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA - 

MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Comprovada a contratação do serviço de telefonia pela parte, 

não há que ser falar em prática de ato ilícito hábil a ensejar a 

desconstituição de dívida, ou a condenação em danos morais. Evidenciado 

o uso do processo para se abster de pagamento de dívida regular e 

recebimento indevido de indenização, torna-se imperiosa a condenação da 

parte a litigância de má-fé, nos termos do art. 80 e 81 do CPC. Não sendo 

demonstrada a modificação da situação financeira da parte após 

deferimento da gratuidade da justiça, não há que se falar em revogação 

do benefício. (TJMT, Ap 95259/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017) APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. AÇÃO DE 

COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SERVIÇOS DENOMINADOS "112 - PLANO CONTA COMPLETA", 

"OI FIXO - FRANQUIA SEM LIMITES" E "OI... Ver íntegra da ementa FRANQ. 

200MINN PARA OI MÓVEL". MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. 

CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. SERVIÇOS USUFRUÍDOS 

PELO CONSUMIDOR. DEVIDA A CONTRAPRESTAÇÃO, SEM A QUAL 

HAVERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA GRATUITA. SERVIÇOS 

CONTRATADOS E USUFRUÍDOS - Não há como ser reconhecida 

ilegalidade ou abusividade na cobrança dos serviços devidamente 

usufruídos pelo cliente. Os serviços estão sendo prestados, sem prova 

cabal de que tenham sido contestados pelo cliente na seara administrativa. 

Considerando, portanto, que os serviços foram usufruídos, resta 

autorizada a cobrança dos valores decorrentes do contrato, pela 

operadora e, por conseguinte, devem ser julgados improcedentes os 

pedidos de declaração de inexigibilidade, repetição do indébito e de 

indenização por danos morais. Diante da improcedência dos pedidos, fica 

prejudicada a análise do recurso de apelação interposto pela parte autora. 

Sucumbência redimensionada. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO DA RÉ E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO 

INTERPOSTO PELO AUTOR. (TJRS, Apelação Cível Nº 70062726559, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana 

da Silva Ribeiro, Julgado em 18/03/2015) A conduta da autora, por certo 

agiu em total má-fé, utilizando o Judiciário para obter ilegal provimento para 

declarar inexistente débito que assumiu e realizou, induzindo, de forma 

escancarada e fraudulenta, a erro o juízo, devendo sua conduta ser 

severamente punida. E mais, observa-se que o art. 80 do CPC, prescreve 

as hipóteses aplicáveis para os casos de litigância de má fé, vejamos: Art. 

80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a 

verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV 

- opuser resistência injustificada ao andamento do processo; [...] No caso 

dos autos, verifica-se que a autora se enquadra na hipótese prevista no 

inciso III do art. 80 do CPC, considerando que ingressou com ação para 

declarar a inexistência de dívida que fora contratada pela parte, e mais, 

buscou indenização indevida. Desse modo, observando o previsto no art. 

81 do CPC, aplico multa por litigância de má-fé correspondente a 2% sobre 

o valor da causa. Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no 

processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta 

sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em 

obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto 

isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por 

Gustavo Henrique Silva Conceição em desfavor de Itaú Unibanco S/A e 

condeno a parte autora por litigância de má fé correspondente a 2% sobre 

o valor da causa. Em decorrência, REVOGO a tutela ID 12158975, 

determinando que se expeça contramandado. Condeno a autora ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor do requerido, que fixo em 

10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

CPC, cuja execução torno suspensa em razão da gratuidade da justiça 

concedida. Transitado em julgado, não havendo outros requerimentos, 

arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. Deixo de 

atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que 

o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029069-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029069-61.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Carlos Alberto Gomes Assis em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 04/07/2017, conforme certidão de ocorrência 

/anexado (ID – 9932360) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 9932338. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 10945704) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 10852906), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo, a 

ausência de requerimento administrativo e o comprovante de residência 

em nome de terceiro. A parte autora apresentou impugnação, conforme ID 

12842089, reiterando os termos da exordial. Manifestação das partes a 

respeito do laudo pericial (ID – 12842105; 16584566). Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Carlos Alberto 

Gomes Assis em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo, a ausência 

de requerimento administrativo e o comprovante de residência em nome de 

terceiro. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a 

requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 
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competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Acerca da ausência de comprovante 

de residência em nome da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez 

que o referido documento não consiste em pressuposto legal para fixação 

de foro, haja vista que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o 

critério de fixação não é unicamente pelo domicílio do autor, facultando 

também a propositura na comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio 

da requerida. Em sendo a requerida residente nesta comarca não há que 

se falar em ausência do pressuposto legal para fixação de foro, 

ressaltando, por fim ser a presente demanda via inadequada para se 

discutir a competência. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente média (50%) em membro 

inferior esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 04/07/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior esquerdo, 

em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Carlos Alberto Gomes Assis em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro inferior 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (04/07/2017) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 
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formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022562-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LEITE PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022562-50.2018.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por João Leite Pereira em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais Sustenta a parte autora 22/04/2018, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 14343270) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID 14342814. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 18162457) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Devidamente citada, a requerida deixou decorrer 

o prazo sem apresentar contestação, conforme id 19018247. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por João Leite 

Pereira em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. A parte 

requerida, mesmo devidamente citada, não apresentou contestação, 

conforme certidão de ID – 19018247, razão pela qual decreto-lhe a revelia. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Inexistindo preliminares a serem analisadas, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de 

Atendimento Médico, comprovando o acidente e atendimento médico após 

o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação 

atestou que a periciada apresenta “invalidez permanente média (50%) em 

membro inferior esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados 

e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e 

as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade 

com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 22/04/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior esquerdo, 

em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

João Leite Pereira em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais 

para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 4.725,00 (quatro mil e 

setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente em membro inferior esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (22/04/2018) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022512-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ROSA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022512-24.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Nilson Rosa de Moraes em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 01/05/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 14336903) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 14336884. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 18162725) foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Manifestação da parte autora concordando 

com o laudo pericial acostado (ID – 18658350). Devidamente citada, a 

requerida deixou decorrer o prazo sem apresentar contestação, conforme 

id 19018589. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT 

ajuizada proposta por Nilson Rosa de Moraes em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. A parte requerida, mesmo devidamente 

citada, não apresentou contestação, conforme certidão de ID – 19018589, 

razão pela qual decreto-lhe a revelia. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Inexistindo preliminares a serem 

analisadas, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, comprovando o acidente 

e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação atestou que o periciado apresenta 

“incapacidade física como média (50%) em membro inferior direito e média 

(50%) em membro superior esquerdo”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 01/05/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável e para membro superior esquerdo, o percentual 

incidente será de até 70% (setenta por cento) do valor máximo 

indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro inferior 

direito, em um grau de 50% cinquenta por cento) e média em membro 

superior esquerdo em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim 

sendo, o requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), equivalente a R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais) e 50% (cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% 

(setenta por cento), equivalente a R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais)) de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º 

do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Nilson Rosa de Moraes em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente em membro inferior direito e membro superior esquerdo, 

corrigido monetariamente data do sinistro (01/05/2018) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 
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de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017897-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARIANO BOA MORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O 

(ADVOGADO(A))

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017897-59.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Complementação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

– DPVAT proposta por Fernando Mariano Boa Morte em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi 

vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 29/05/2015, conforme 

certidão de ocorrência anexado (ID – 4812059) que lhe causou a 

invalidez. Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte 

requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos trinta e um reais e vinte e cinco centavos) em decorrência de 

sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos ao ID – 

48141965. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da justiça 

gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a citação e 

intimação da parte requerida. Conforme (ID – 5901003) foi realizada a 

audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado 

o laudo pericial. Na contestação (ID – 5831017), alega à requerida a 

preliminar de alteração do polo passivo da lide, carência da ação pela 

satisfação da indenização em esfera administrativa e o comprovante de 

endereço em nome de terceiro. A parte autora impugnou a contestação (ID 

– 5872668), reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Fernando Mariano Boa Morte 

em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

de alteração do polo passivo da lide, carência da ação pela satisfação da 

indenização em esfera administrativa e o comprovante de endereço em 

nome de terceiro. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, 

onde a requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez 

que foi concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, 

pois, a demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Acerca da 

ausência de comprovante de residência em nome da parte autora, 

REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento não consiste em 

pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que nas ações de 

cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é unicamente pelo 

domicílio do autor, facultando também a propositura na comarca onde 

ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a requerida 

residente nesta comarca não há que se falar em ausência do pressuposto 

legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a presente demanda 

via inadequada para se discutir a competência. No tocante à preliminar de 

carência da ação em razão da satisfação da indenização em esfera 

administrativa, verifica-se que a mesma se confunde com o mérito e será 

analisada em momento oportuno. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, 

Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação atestou que O periciado apresenta 

“incapacidade física como intensa (75%) no ombro esquerdo”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 
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revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 29/05/2015 em face da Medida 

Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da 

Lei 11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o 

valor até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de 

sua invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no ombro esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa no ombro esquerdo, em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). Considerando que a parte requerente já recebeu 

administrativamente o valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três 

reais e setenta e cinco centavos), conforme id 4812043, resta um saldo a 

receber equivalente a R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir 

da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Fernando Mariano Boa Morte em face 

de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente no ombro esquerdo, 

corrigido monetariamente data do sinistro (29/05/2015) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006242-56.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por José Alberto de Ramos em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 08/01/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 5051088) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 5015079. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 8686201) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 8743411), alega à requerida, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo, a ausência 

de requerimento administrativo e a ausência de laudo do IML. A parte 

autora apresentou impugnação, conforme ID 11405906, reiterando os 

termos da exordial. Manifestação das partes acerca do laudo pericial (ID – 

16611671; 16733452). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por José Alberto de Ramos em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação a preliminar de necessidade 

de alteração do polo passivo, a ausência de requerimento administrativo 

prévio e a ausência de laudo do IML. Em relação a preliminar de retificação 

do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 
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nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. IMPROCEDE a 

preliminar de ausência do Laudo do IML, pois a não elaboração de laudo 

pelo IML, não impede que, em momento posterior, seja determinado pelo 

juízo, ex officio ou a requerimento da parte, produção de prova pericial por 

perito médico, a fim de complementar o laudo ou contrapô-lo. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, comprovando o acidente 

e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação atestou que o periciado apresenta “invalidez 

permanente intensa (75%) no punho esquerdo”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 08/01/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do punho esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no punho esquerdo, em um grau 

de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por José Alberto de Ramos em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente no punho esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(08/01/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001543-85.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer e Indenização de Danos Morais 

ajuizada por Wairo Lemes Moreira em desfavor de AGEMED Saúde S/A 

Sustenta a parte autora que é usuária do plano de saúde requerido e se 

encontra internada na enfermaria III do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá 

em estado gravíssimo. Afirma ser portadora de diabetes, necessitando de 

procedimento de ponte aorta femoral bilateral, ponte femoro poplítea 
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direita, para a revascularização do membro inferior direito, com o rsico de 

perda do membro. Acrescenta que necessita urgentemente realizar o 

procedimento, todavia, a requerida negou o procedimento indicado, sob o 

argumento de que o autor se encontrava em período de carência com o 

plano de saúde. Diante disso requer o julgamento procedente da ação a 

fim de que a requerida seja obrigada a cobrir todas as despesas 

decorrentes do atendimento objeto desta ação a ser prestada 

integralmente, confirmando a liminar, e, ainda o pagamento de indenização 

a título de danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além 

do pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais. Deu à 

causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Decisão inicial conforme ID 

11501611, ocasião em que fora deferida a tutela de urgência pretendida. 

Audiência de conciliação conforme termo ID 12624019, sem êxito. Citado, 

o requerido apresentou contestação conforme ID 13017161, 

acompanhado de documentos comprobatórios, suscitando, em sede de 

preliminar, a ausência de interesse processual, impugnando a justiça 

gratuita concedida, impugnando o valor da causa. O autor apresentou 

impugnação à contestação conforme ID 13438216. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer e Indenização de Danos Morais ajuizada por Wairo 

Lemes Moreira em desfavor de AGEMED Saúde S/A Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. A aferição efetiva e 

real das chamadas condições da ação implica forçosamente o exame de 

pontos que se encontram no âmbito da relação de direito material posta à 

apreciação do juiz e, por via de consequência, julgamento do mérito. Num 

juízo preliminar, constata-se que a parte autora teve que vir em juízo a fim 

de conseguir ser indenizado por prejuízos que entende que sofreu, 

imputando aos requeridos fatos que entende como ilegais, havendo uma 

relação que autoriza o seu chamamento e respalda sua pretensão de 

litigar em juízo. Rejeitadas as preliminares de falta de interesse de agir, 

tendo em vista que os requeridos possuíam um contrato de prestação de 

serviços com o autor, que não foi atendido, conforme indicado na petição 

inicial como ensejadores dos danos suportados pelo autor. No que tange a 

impugnação à Justiça Gratuita, a Lei nº 1.060/50 considera necessitado, 

para fins legais, aquele cuja situação econômica não lhe permite pagar as 

custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. De 

acordo com a referida lei, para a parte gozar dos benefícios da 

assistência judiciária basta afirmar na própria petição inicial, de que não 

está em condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo próprio 

ou de sua família, transferindo para a parte contrária a incumbência de 

provar a suficiência de recurso do requerente. No caso dos autos, o 

requerido não logrou êxito em rebater os documentos constantes nos 

autos, se restringindo em afirmar que haveria indícios da capacidade 

financeira do autor ao pagamento de custas, todavia, não juntou qualquer 

prova, o que não demonstra a capacidade financeira do mesmo. Por estes 

fundamentos, REJEITO a impugnação. Quanto a impugnação do valor da 

causa, ante a ausência de indicação pelo requerido do valor que entende 

como correto, NÃO CONHEÇO DA IMPUGNAÇÃO. Superadas as 

preliminares, passo a analise do mérito. Pois bem. Conquanto seja lícito a 

empresa prestadora de serviços de saúde estabelecer limites em seus 

contratos, trata-se de relação de consumo, no qual o contrato deve ser 

interpretado de maneira mais favorável ao consumidor e de modo a não 

comprometer sua natureza e finalidade. Aliás, a jurisprudência do STJ é 

firme quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos de plano de saúde, de maneira que irrelevante a discussão 

acerca da aplicação ou não das disposições contidas na Lei n. 9.656/98. 

Nesse sentido: "Afigura-se desinfluente a discussão acerca da aplicação 

das disposições contidas na Lei n. 9.656/1998 na hipótese de as 

cláusulas contratuais serem analisadas em conformidade com as 

disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor." (STJ - AgRg 

no AREsp 273.368/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 

21/02/2013, DJe de 22/03/2013). Aliás, cuida-se a questão de matéria 

sumulada: “Súmula 469 do STJ: Aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos de plano de saúde.” Por sua vez, verificada a 

urgência do tratamento, não é possível recusar o atendimento. Realça-se 

que a integridade da vida e da saúde é direito fundamental insculpido nos 

artigos 5º e 6º da Constituição Federal e mais, o caso revela a urgência, 

visto que a demora na realização da biopsia pode agravar o quadro do 

paciente que já bastante complicado. Extrai-se dos documentos acostados 

à inicial, em especial o laudo médico (ID 11498359) que o autor necessita 

de “ponte de aortofemoral bilateral + ponte femoropoplitea dir. p/ 

revascularização do mid. c/ urgência, devido alto risco de perda do 

membro” Assim, a imprescindibilidade do tratamento médico exige que 

assegure a autora o pronto atendimento médico-hospitalar, se for o caso, 

o que torna ilegítima a recusa da requerida à cobertura dos custos do 

tratamento necessário e indicado pelo médico, visto que a guia de 

solicitação de internação são prova inequívoca do quadro de saúde 

narrado na inicial, o que torna verossimilhante a alegação do requerente e 

da necessidade do tratamento para evitar prejuízos à sua saúde e bem 

estar. Portanto, em que pese ser legal a limitação em contratos de 

assistência médica e hospitalar, o art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98, que 

dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê 

o atendimento obrigatório nos casos de emergência, vejamos: “Art. 35-C. É 

obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como 

tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões 

irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico 

assistente”. Nesse sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça: 

“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NEGATlVA DE ATENDIMENTO DE 

URGÊNCIA. CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR DA 

CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. 1. As instâncias ordinárias 

reconheceram que houve recusa injustificada de cobertura de seguro 

para o atendimento médico de emergência e internação em unidade de 

tratamento intensiva (parto de urgência e internação dos recém-nascidos). 

2. O Superior Tribunal de Justiça orienta que é abusiva a cláusula 

contratual que estabelece o prazo de carência para situações de 

emergência, em que a vida do segurado ou do nascituro encontram-se em 

risco, pois o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro 

interesse. 3. Mostra-se razoável a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

para reparação do dano moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas 

as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes. 4. Este 

sodalício Superior altera o valor indenizatório por dano moral apenas nos 

casos em que o valor arbitrado pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório 

ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela. 5. A 

prestadora de serviço não apresentou argumento novo capaz de 

modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui 

consolidado. Incidência da Súmula 83, do STJ. 6. Agravo regimental não 

provido”. (AgRg no AREsp 570.044/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 20/10/2014) Na mesma 

linha: " APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO 

DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO PARA 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PROCEDÊNCIA – AGRAVO RETIDO – NÃO 

CONHECIMENTO – PREVALÊNCIA DA LEI Nº 9.656/98 SOBRE O CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DESCOLHIMENTO – NECESSIDADE DE 

CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – DESCABIMENTO – 

EMERGÊNCIA DA INTERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA 

CONFIGURADA – LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO AS PRIMEIRAS 12 HORAS 

– IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 302 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 

Para conhecimento do agravo retido interposto nos autos, necessário se 

faz o requerimento expresso da parte agravante nas razões de apelação, 

consoante prescreve o § 1°, do artigo 523 do CPC, pena de não 

conhecimento. "Afigura-se desinfluente a discussão acerca da aplicação 

das disposições contidas na Lei n. 9.656/1998 na hipótese de as 

cláusulas contratuais serem analisadas em conformidade com as 

disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor." (AgRg no 

AREsp 273.368/SC) Comprovada a emergência da internação para a 

realização da cirurgia, tendo em vista o estado de saúde apresentado pelo 

autor (com fortes dores abdominais e diagnosticado com Hérnia Umbilical 

Encarcerada), resta afastada a exigência do período de carência, 

mormente se previsto o atendimento de urgência/emergência na cláusula 

objeto do contrato de prestação de serviços médicos, consoante artigo 

35-C da Lei Federal nº 9.656/98. À vista do disposto pela Súmula 302 do 

STJ, descabe alegação no sentido de que nas situações de 

urgência/emergência o período de internação estaria limitado às 12 (doze) 

primeiras horas." (TJMT - Ap, 97614/2014, DESA.MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/02/2015, 

Data da publicação no DJE 16/02/2015) Assim, demonstrada a urgência 

e/ou emergência no procedimento, mostra-se totalmente abusiva e ilegal a 

negativa de autorização de cobertura do parto por parte do plano de 

saúde. Já em relação aos danos morais, a jurisprudência do STJ é no 

sentido de que a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de 
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saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que 

esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano 

moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no 

espírito do beneficiário. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. 

PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. 

COMPLICAÇÃO NO PROCESSO GESTACIONAL. PARTO PREMATURO. 

NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA 

RAZOABILIDADE. I. As relações jurídicas entre as operadoras de planos 

de assistência à saúde e os contratantes dos serviços são regidas pela 

Lei 9.656/98 e, subsidiariamente, pelo Código de Defesa do Consumidor. II. 

Não se submete a prazo de carência atendimento de urgência resultante 

de complicação no processo gestacional, consoante prescrevem os 

artigos 12, inciso V, e 35-C, inciso II, da Lei 9.656/98. III. Dentro do sistema 

de saúde suplementar, resoluções possuem papel de mera 

regulamentação, ainda assim dentro dos termos admitidos na Lei 9.656/98. 

IV. Não pode prevalecer norma regulamentar que extermina ou abrevia o 

direito ao atendimento de urgência, derivado da complicação no processo 

gestacional, expressamente contemplado no artigo 35-C, inciso II, da Lei 

9.656/98. V. Traduz dano moral passível de compensação pecuniária a 

angústia e a aflição causadas pela recusa injustificada da operadora do 

plano de assistência à saúde em autorizar a realização de parto de 

caráter emergencial necessário à salvaguarda da vida da genitora e do 

neonato. VI. Ante as peculiaridades do caso concreto, a importância de R$ 

10.000,00 traduz a justa compensação do dano moral e, ao mesmo tempo 

não desborda para o enriquecimento ilícito, guardando estrita observância 

ao princípio da proporcionalidade. VII. Recursos conhecidos e 

desprovidos. (TJ-DF - APC: 20130610118945 , Relator: JAMES EDUARDO 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/04/2015, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 01/06/2015 . Pág.: 239) DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE 

COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. PARTO. CARÊNCIA. DESCABIMENTO. 

PORTABILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. CRITÉRIOS DE 

FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ocorrendo a portabilidade do plano de 

saúde e verificando-se que foram cumpridos todos os requisitos legais 

previstos no artigo 3º da Resolução Normativa nº 186/2009 da ANS, 

conclui-se que, ocorrendo a migração do plano inicial após mais de dois 

anos de contratação, o que necessariamente engloba o prazo de 300 

(trezentos) dias de carência exigido pela Lei nº 9.656/98, a cobertura de 

parto no novo plano de saúde era possível, sendo abusiva a negativa. 2. 

Patente a responsabilidade do plano de saúde quanto ao dever de 

indenizar, pois a recusa injustificada de cobertura médico-hospitalar gera 

angústia e intranquilidade, frustrando a legítima expectativa da requerente 

quanto à cobertura, além de atentar contra os princípios da dignidade da 

pessoa humana e do direito à saúde. 3. Afixação do valor devido a título 

de indenização por danos morais deve levar em consideração os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão 

do dano, de forma a atender ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

desestimular a prática de novas condutas pelo agente causador do dano. 

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF - APC: 20120111718624 , 

Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/05/2015, 5ª Turma 

Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/05/2015 . Pág.: 262) 

APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - Recusa de cobertura à intervenção 

cirúrgica em caso de parto emergencial -Autora que corria risco de vida e 

apresentava complicações no processo gestacional - Negativa de 

cobertura injustificável - Danos morais devidos na proporção certa fixados 

em sentença - Majoração descabida - Recurso não provido.(TJ-SP - APL: 

9215437032007826 SP 9215437-03.2007.8.26.0000, Relator: Silvério 

Ribeiro, Data de Julgamento: 16/02/2011, 5ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 01/03/2011) No caso dos autor não houve 

comprovação de recusa por parte dos requeridos, razão pela qual não há 

como se arbitrar os danos pretendidos. Deixo de enfrentar os demais 

argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir 

a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, 

este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, 

LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Ação de Obrigação 

de Fazer e Pedido de Danos Morais ajuizada por Laercio Agostinho da 

Costa em desfavor de AGEMED Saúde S/A para tornar definitiva a liminar 

concedida a fim de determinar a requerida custeie todas as despesas 

decorrentes do atendimento objeto desta ação, a ser prestada 

integralmente. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC. 

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias. Não havendo manifestação, arquivem-se os autos 

com as baixas e comunicações de estilo. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036037-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO TAVARES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036037-73.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Adão Tavares Júnior em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 23/03/2017, conforme boletim de ocorrência anexado 

(ID – 16032895) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 16032643. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 18231338) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 17371371), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo da 

demanda, a ausência de requerimento administrativo prévio e o 

comprovante de endereço em nome de terceiro A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 18253081), reiterando os termos da exordial. 

Manifestação das partes a respeito do laudo pericial acostado (ID – 

18253086; 18678075) Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Adão Tavares Júnior em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação, preliminarmente, necessidade de alteração do polo 

passivo da demanda, a ausência de requerimento administrativo prévio e o 

comprovante de endereço em nome de terceiro. Em relação a preliminar de 

retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de 

líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar 

no polo passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 
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a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Acerca da 

ausência de comprovante de residência em nome da parte autora, 

REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento não consiste em 

pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que nas ações de 

cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é unicamente pelo 

domicílio do autor, facultando também a propositura na comarca onde 

ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a requerida 

residente nesta comarca não há que se falar em ausência do pressuposto 

legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a presente demanda 

via inadequada para se discutir a competência. Rejeitadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu 

acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor 

juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, 

Protocolo de atendimento médico, comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação atestou que o periciado apresenta “invalidez 

permanente intensa (75%) em membro superior direito”. Cumpre 

esclarecer que as hipóteses de impedimentos ou suspeição do juiz são 

taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do CPC. Assim, 

configura-se para o presente caso a impossibilidade de qualquer arguição 

futura acerca de suposto impedimento ou suspeição dessa magistrada, 

conforme recente julgado do TJAP – Exceção de Impedimento Cível nº 

0000644-26.2016.8.03.0000 – Julgado em 29/11/2017. A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 23/03/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro superior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro superior direito, em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Adão Tavares Júnior em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente em membro superior direito, corrigido monetariamente data do 

sinistro (23/03/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 254 de 665



pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028695-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA SANTANA DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028695-11.2018.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Vanda Santana do Prado em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais Sustenta a parte autora 26/03/2018, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 15078939) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID 15078853. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 18197943) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Manifestação da parte autora concordando com 

o laudo pericial acostado (ID – 18880630) Devidamente citada, a requerida 

deixou decorrer o prazo sem apresentar contestação, conforme id 

19019190. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Vanda Santana do Prado em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. A parte requerida, mesmo devidamente citada, não 

apresentou contestação, conforme certidão de ID – 19019190, razão pela 

qual decreto-lhe a revelia. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 

355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras 

provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Inexistindo preliminares a serem analisadas, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou 

na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, 

Protocolo de Atendimento Médico, comprovando o acidente e atendimento 

médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que o periciado apresenta “invalidez permanente 

média (50%) no tornozelo direito”. Cumpre esclarecer que as hipóteses de 

impedimentos ou suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no 

art. 144 e 145 do CPC. Assim, configura-se para o presente caso a 

impossibilidade de qualquer arguição futura acerca de suposto 

impedimento ou suspeição dessa magistrada, conforme recente julgado do 

TJAP – Exceção de Impedimento Cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000 – 

Julgado em 29/11/2017. A análise conjunta dos documentos acostados e 

da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 26/03/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do tornozelo direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no tornozelo direito, em um grau 

de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Vanda Santana do Prado em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 1.687,50 (um 

mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente no tornozelo 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (26/03/2018) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 
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julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020094-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA BEZERRA DA CONCEICAO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020094-16.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Vanessa Bezerra da Conceição Oliveira em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 14/04/2018, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 14010688) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos 

reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexos ao ID – 14010442. Pela decisão inicial foram deferidos 

os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

17530830) foi realizada a audiência de conciliação, porém restou 

infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 

17748236), alega à requerida a preliminar de alteração do polo passivo da 

lide e a ausência de requerimento administrativo prévio. A parte autora 

impugnou a contestação (ID – 17771510), reiterando os termos da 

exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Vanessa Bezerra da Conceição Oliveira em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação a preliminar de alteração do polo passivo da lide e a 

ausência de requerimento administrativo prévio. Em relação a preliminar de 

retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de 

líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar 

no polo passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que O 

periciado apresenta “incapacidade física como intensa (75%) no ombro 

esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 14/04/2018 em face da Medida 
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Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da 

Lei 11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o 

valor até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de 

sua invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no ombro esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa no ombro esquerdo, em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). DO DANO MORAL No que concerne à pretensão 

indenizatória da parte autora, entendo que igual sorte não lhe socorre. A 

questão lançada nos autos diz respeito à responsabilidade civil subjetiva, 

necessitando ser demonstrada a culpa dos demandados pelo evento 

narrado nos autos, incumbindo tal demonstração à parte autora, na forma 

do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Destarte, em matéria de 

responsabilidade civil, conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, 

para haver o reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a 

presença do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos 

do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova 

do fato constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, 

impõem-se a improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 

elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 

guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Vanessa Bezerra da Conceição Oliveira em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente no ombro esquerdo, corrigido monetariamente data 

do sinistro (14/04/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010116-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE SILVA BASTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT9056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010116-15.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária com Pedido de Perdas e Danos Materiais e 

Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada como Medida de Urgência ajuizada 

por Rosimeire Silva Bastos em desfavor de MRV Prime Parque Chapada 

Diamantina Incorporações SPE LTDA. Sustenta a parte autora que adquiriu 

um imóvel junto a requerida, localizado no Residencial Chapada 

Diamantina, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, apto 105, bloco N, em 05 de 

outubro de 2011 e que em junho de 2013, teve o recebimento das chaves. 

Acrescenta que na época que firmou o contrato não foi informado pela 

requerida sobre a existência de 03 caixas de saída de esgoto no sub-solo 

do residencial. Informa que após a entrega das chaves, inicialmente firmou 

diversas locações do imóvel, vindo a residir no imóvel recentemente, 

momento em que tomou ciência da existência de saída de esgoto no seu 

quintal, ante a informação de notificação recebida por sua antiga inquilina 

recebida em 05/12/2016. Ainda, acrescenta a existência de infiltração no 

banheiro do imóvel. Requer, diante dos fatos, a retirada da boca de lobo 

do seu quinta, com a condenação do requerido aos danos materiais e 

dano moral na importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Deu a causa o 

valor de o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Decisão inicial 

conforme ID 12902548, que não concedeu a tutela de urgência pretendida. 

Audiência de conciliação realizada conforme termo ID 13824073, sem 

êxito. Citada, a requerida apresentou contestação conforme ID 14146366, 

suscitando a ocorrência da decadência em sede de preliminar. 

Impugnação conforme ID 16252350. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação Ordinária com Pedido de 

Perdas e Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada como 

Medida de Urgência ajuizada por Rosimeire Silva Bastos em desfavor de 

MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE LTDA. No caso 

em apreço, a controvérsia deve ser dirimida à luz do Código de Defesa do 

Consumidor ante a existência de relação de consumo entre as partes 

litigantes. Constata-se que trata de hipótese de responsabilidade civil por 

vício do produto, eis que o apartamento adquirido pela autora teria sido 

entregue em desconformidade com a oferta apresentada por ocasião da 

celebração do contrato de promessa de compra e venda, porquanto 

consta duas bocas de lobo no seu quintal (ID 12748768). Ressalto que o 

artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor faz expressa referência ao 

vício decorrente da disparidade das características do produto com 

aquelas veiculadas na mensagem publicitária, nos seguintes termos: Art. 

18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis 

respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os 

tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, 

com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 

mensagem publicitária , respeitadas as variações decorrentes de sua 

natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas 

. (grifo nosso) De acordo com o artigo 26 inciso II, da Lei nº 8.078/1990, o 

consumidor decai em 90 (noventa) dias, do direito de reclamar por vícios 

aparentes ou de fácil constatação, quando se tratar de fornecimento de 

produtos ou serviços duráveis. In casu, por se tratar de hipótese de vício 

aparente e de fácil constatação, deve ser observada a regra prevista no 
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inciso II do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual 

os autores teriam o prazo de 90 (noventa) dias para reclamar da 

discrepância entre o apartamento entregue e a oferta apresentada Nesse 

sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ANÚNCIO INDICANDO QUE 

O IMÓVEL SERIA DOTADO DE ADEGA CLIMATIZADA. ENTREGA DO 

IMÓVEL EM DESCONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES 

ANUNCIADAS. VICIO APARENTE DO PRODUTO. DEMANDA PROPOSTA 

APÓS O DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL DE 90 (NOVENTA) DIAS. 

EXTINÇAO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO. 1. De acordo com o artigo 26 

inciso II, da Lei nº 8.078/1990, o consumidor decai em 90 (noventa) dias, 

do direito de reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação, 

quando se tratar de fornecimento de produtos ou serviços duráveis. 2. 

Verificado que a Ação Indenizatória objetivando a reparação por danos 

materiais, em virtude da entrega de bem imóvel em desconformidade com a 

oferta do produto, foi ajuizada após o decurso do prazo de 90 (noventa) 

dias, tem-se por configurada a decadência do direito vindicado na inicial. 

5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (TJ-DF 

20160110673469 DF 0018383-95.2016.8.07.0001, Relator: NÍDIA CORRÊA 

LIMA, Data de Julgamento: 03/08/2017, 8ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 09/08/2017 . Pág.: 538/548) DIREITO CIVIL E 

DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. APARTAMENTO. DEFEITOS 

NA CONSTRUÇÃO. REPARAÇÃO. PRAZO PARA RECLAMAR. VÍCIOS 

APARENTES. NÃO COMPROMETIMENTO DA ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO. 

DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. 1. É de 90 (noventa) dias o prazo 

para a parte reclamar a remoção de vícios aparentes ou de fácil 

constatação decorrentes da construção civil (art. 26, II, do CDC). 2. Na 

vigência do estatuto civil revogado, era restrita a reparação de vícios 

(removíveis) na coisa recebida em virtude de contrato comutativo. 

Prevalecia, então, para casos como o dos autos (aquisição de bem 

imóvel), a regra geral de que cessa, com a aceitação da obra, a 

responsabilidade do empreiteiro. A regulamentação legal do direito, nos 

moldes como hoje se concebe, somente veio a lume com a edição do CDC, 

em 1990. 3. O prazo de garantia de 5 (cinco) anos estabelecido no art. 

1.245 do CC de 1916 (art. 618 do CC em vigor) somente se aplica aos 

casos de efetiva ameaça à "solidez e segurança do imóvel", conceito que 

abrange as condições de habitabilidade da edificação. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1172331/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 01/10/2013). Cumpre 

ressaltar que, havendo prazo decadencial específico em legislação 

especial, não se mostra cabível a aplicação do prazo prescricional geral 

previsto no Código Civil. In casu, observa-se que os autores, em Junho de 

2013, por ocasião da vistoria para a entrega do imóvel, não manifestaram 

qualquer reclamação quanto à inexistência da área livre do quintal. Assim 

sendo, tendo a ação sido proposta em 17/04/2018, resta configurada a 

decadência. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, II do Código de 

Processo Civil, c/c o art. 26, § 3º do CDC, acolho a prejudicial de mérito 

alegada pelos requeridos e JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO a presente Ação Ordinária com Pedido de Perdas e Danos 

Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada como Medida de 

Urgência ajuizada por Rosimeire Silva Bastos em desfavor de MRV Prime 

Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE LTDA. Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º 

do Código de Processo Civil, cuja execução torno suspensa em face à 

gratuidade concedida. Transitado em julgado, arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015827-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO EMILIO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015827-98.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Christiano Emilio de Arruda em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 22/12/2017, conforme certidão de ocorrência 

/anexado (ID – 13558094) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 13558067. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 15098817) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 14802993), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo, 

inépcia da inicial pela ausência dos documentos essenciais à propositura 

da ação e a ausência de requerimento administrativo. A parte autora 

apresentou impugnação, conforme ID 16962733, reiterando os termos da 

exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Christiano Emilio de Arruda em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo, inépcia da inicial pela ausência dos documentos essenciais à 

propositura da ação e a ausência de requerimento administrativo. Em 

relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 
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seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Ainda, em sede de preliminar, o 

requerido pleiteia pela extinção do processo sem julgamento do mérito, 

sustentando que a parte autora não instruiu a inicial com os documentos 

essenciais à propositura da ação. Estabelece o artigo 5º, § 1º, alínea “a”, 

da Lei nº 6.194/74, in verbis: “Art. 5º - O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1 o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: (Redação dada pela 

Lei nº 11.482, de 2007). a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992)” No caso dos autos, 

constata-se que, num juízo de cognição sumária, o autor logrou êxito em 

comprovar tanto o acidente, quanto o dano dele decorrente, satisfazendo 

as exigências estabelecidas no artigo acima explicitado. Assim, 

IMPROCEDE a preliminar de inépcia da inicial, pela ausência de 

documentação imprescindível, sendo imperioso destacar que a suficiência 

dos documentos acostados para a comprovação do direito ora pretendido 

se confundem com o mérito da ação, razão pela qual com ele será 

apreciado. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente média (50%) em membro 

inferior esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 22/12/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior esquerdo, 

em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Christiano Emilio de Arruda em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro inferior 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (22/12/2017) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)
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OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1040323-94.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Indalecio Ferreira de Almeida em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 07/08/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 16623633) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 16623624. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 18223092) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 17882230), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo e 

a ausência de requerimento administrativo prévio. A parte autora 

apresentou impugnação, conforme ID 19462156, reiterando os termos da 

exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Indalecio Ferreira de Almeida em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo 

e a ausência de requerimento administrativo prévio. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve o pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega 

a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente residual (10%) em membro 

inferior direito”. Cumpre esclarecer que as hipóteses de impedimentos ou 

suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do 

CPC. Assim, configura-se para o presente caso a impossibilidade de 

qualquer arguição futura acerca de suposto impedimento ou suspeição 

dessa magistrada, conforme recente julgado do TJAP – Exceção de 

Impedimento Cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000 – Julgado em 

29/11/2017. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 07/08/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 
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AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior direito, em 

um grau de 10% (dez por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 10% (dez por cento) do valor 

máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.012,50 (um mil doze reais e cinquenta centavos). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Indalecio Ferreira de Almeida em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

1.012,50 (um mil doze reais e cinquenta centavos), conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro inferior 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (07/08/2018) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018366-37.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Heber Pereira da Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 07/04/2018 certidão de ocorrência anexado (ID – 

13864132) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ao ID 13863876. 

Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da justiça gratuita, 

designada audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da 

parte requerida. Conforme (ID – 15627242) foi realizada audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID – 15847683), alega à requerida, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda e a ausência de requerimento administrativo. A parte 

autora impugnou a contestação (ID – 16613138), reiterando os termos da 

exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Heber Pereira da Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação, preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora 

Líder no polo passivo da demanda e a ausência de requerimento 

administrativo. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde 

a requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou 

na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, 
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Protocolo de Atendimento Médico, comprovando o acidente e atendimento 

médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que o periciado apresenta “invalidez permanente 

média (50%) no ombro direito”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 07/04/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do ombro direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no ombro direito, em um grau de 

50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Heber Pereira da Silva em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente no ombro direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (07/04/2018) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017531-49.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Ronimar dos Santos Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 21/04/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 13733741) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 13733642. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 15110429) foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 14370970), alega à 

requerida, preliminarmente, a ausência de requerimento administrativo. A 

parte autora apresentou impugnação, conforme ID 16535827, reiterando 

os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Ronimar dos Santos Silva em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação, preliminarmente, a ausência 

de requerimento administrativo. REJEITO a preliminar de ausência de 

interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 
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havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega 

a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “incapacidade física como média (50%) em membro 

inferior direita e intensa (75%) no punho direito”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 21/04/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável e para o punho direito, o percentual incidente 

será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo indenizável. 

Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO DE 

CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro inferior 

direito, em um grau de 50% cinquenta por cento) e intensa no punho direito 

em um grau de 75% (setenta e cinco e cinco por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), equivalente a R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais) e 75% (setenta e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 

25% (vinte e cinco por cento), equivalente a R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) de acordo com 

que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 7.256,25 (sete mil duzentos e cinquenta e seis reais e vinte 

e cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Ronimar dos Santos Silva em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 7.256,25 (sete mil duzentos e cinquenta e seis 

reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente em membro inferior direito e punho direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (21/04/2018) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015684-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURITO DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015684-12.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Maurito da Silva Oliveira em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 27/10/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 13536705) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 13536664. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 15110804) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 15418591), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo e 

a ausência de requerimento administrativo. A parte autora apresentou 

impugnação, conforme ID 16964957, reiterando os termos da exordial. Os 
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autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Maurito 

da Silva Oliveira em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo e a ausência 

de requerimento administrativo. Em relação a preliminar de retificação do 

polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, comprovando o acidente 

e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação atestou que o periciado apresenta “invalidez 

permanente média (50%) em membro superior esquerdo”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 27/10/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro superior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro superior esquerdo, 

em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 
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pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Maurito da Silva Oliveira em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 4.725,00 

(quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro superior 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (27/10/2017) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016507-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILSILENE ALMEIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016507-83.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Vilsilene Almeida de Oliveira em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 05/02/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 13648958) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 13648937. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 15109234) foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID - 14893339), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora 

Líder no polo passivo e a ausência de requerimento administrativo prévio. 

Impugnação à contestação conforme id 16544327. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Vilsilene Almeida 

de Oliveira em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo e a ausência de requerimento administrativo prévio. Rejeito a 

preliminar de retificação do polo passivo, afirmando que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, 

a demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo 

de atendimento médico, comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que o periciado apresenta “incapacidade física como 

leve (25%) na mão esquerda”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 
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indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 05/02/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente na mão esquerda, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve na mão esquerda, em um 

grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), equivalente a de 

acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74, totalizando R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir 

da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Vilsilene Almeida de Oliveira em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) 

ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente na mão esquerda, corrigido monetariamente 

data do sinistro (05/02/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013779-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FIRMINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013779-69.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Edson Firmino em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 25/08/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 13299360) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.375,00 (treze mil trezentos e setenta e cinco reais) 

em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexos ao ID – 13299293. Pela decisão inicial foram deferidos os 

benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

15073937) foi realizada a audiência de conciliação, porém restou 

infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 

14639089), alega à requerida a preliminar de alteração do polo passivo da 

lide e o comprovante de endereço em nome de terceiro. A parte autora 

impugnou a contestação (ID – 16957956), reiterando os termos da 

exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Edson Firmino em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar de alteração do polo passivo da lide e o comprovante de 

endereço em nome de terceiro. Em relação a preliminar de retificação do 

polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 
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6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. Acerca da ausência de comprovante de residência em nome 

da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento 

não consiste em pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que 

nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é 

unicamente pelo domicílio do autor, facultando também a propositura na 

comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a 

requerida residente nesta comarca não há que se falar em ausência do 

pressuposto legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a 

presente demanda via inadequada para se discutir a competência. 

Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.375,00 (treze mil 

trezentos e setenta e cinco reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que O 

periciado apresenta “incapacidade física residual (10%) em estrutura 

torácica”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 25/08/2017 em face da Medida 

Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da 

Lei 11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o 

valor até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de 

sua invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura torácica como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em estrutura torácica, em um 

grau de 10% (dez por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 10% (dez por cento) do valor máximo 

indenizável de 100% (cem por cento), de acordo com que preceitua o inc. 

II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 1.350,00 (um 

mil trezentos e cinquenta reais). DO DANO MORAL No que concerne à 

pretensão indenizatória da parte autora, entendo que igual sorte não lhe 

socorre. A questão lançada nos autos diz respeito à responsabilidade civil 

subjetiva, necessitando ser demonstrada a culpa dos demandados pelo 

evento narrado nos autos, incumbindo tal demonstração à parte autora, na 

forma do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Destarte, em matéria de 

responsabilidade civil, conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, 

para haver o reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a 

presença do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos 

do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova 

do fato constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, 

impõem-se a improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 

elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 

guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Edson Firmino em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais 

para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 1.350,00 (um 

mil trezentos e cinquenta reais) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente em estrutura torácica, corrigido 

monetariamente data do sinistro (25/08/2017) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009065-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009065-32.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ISIDRA CALISTO DE MORAES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos em regime de exceção. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Isidra Calistro de 

Moraes, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Sustenta a parte 

autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 

23/04/2017, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 24/25, que lhe causou 

a invalidez. Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte 

requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. Pela decisão (fls. 

31), foi designada a audiência de conciliação, determinada a citação e 

intimação da parte requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Na 

contestação (fls. 66/89), suscita a requerida a preliminar de ilegitimidade 

passiva da lide, pela necessidade de inclusão da Seguradora Líder Dos 

Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; da necessidade de adequação do 

valor da causa e ausência de caracterização do nexo causal. Conforme 

(fls. 170) foi realizada a audiência de conciliação, devido ao mutirão 

DPVAT, porém restou infrutífera, sendo anexado o laudo pericial (fls. 

172/173). A parte autora impugnou a contestação (fls. 174/179), 

reiterando os termos da exordial e concordando com o laudo 

confeccionado em audiência. Devidamente intimada, a requerida deixou de 

manifestar acerca do laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Isidra Calistro de Moraes, em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Preliminarmente, o requerido suscitou 

em sede de contestação a preliminar de ilegitimidade passiva da lide, pela 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro 

DPVAT S. A; da necessidade de adequação do valor da causa e ausência 

de caracterização do nexo causal. Em relação a preliminar de retificação 

do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo pois, a demandada parte legítima para figurar no pólo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. Do mesmo modo, REJEITO a preliminar de adequação do valor 

da causa, tendo em vista que em ações dessa natureza a parte somente 

saberá o valor exato a que tem direito somente após se submeter a exame 

pericial, têm-se que a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa, razão pela qual, também não assiste razão à requerida quanto 

ao ponto. Ademais, ainda que o Boletim de ocorrência não fosse idôneo, 

tal fato não impede a propositura de ação judicial para recebimento do 

Seguro DPVAT, sobretudo em razão da possibilidade de produção de 

outros meios de prova aptos a comprovar o nexo de causalidade. 

Superadas as preliminares, profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 

355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras 

provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Consta do pedido, além da 

documentação de praxe, Boletim de ocorrência de fls. 24/25 e o Boletim de 

Atendimento (fls. 26), comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação, atestou que a periciada apresenta “incapacidade física como 

intensa (75%) no joelho esquerdo”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 23/04/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 
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invalidez permanente do joelho esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente no joelho esquerdo, em um grau de 

75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT movida por Isidra Calistro de Moraes, em face de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor 

de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente parcial incompleta do joelho esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (23/04/2017) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de 

Direito Regime de Exceção - CGJ n. 6/2020
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009311-28.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE CARLOS DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos em regime de exceção. Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por José Carlos da Silva, em face 

de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi 

vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 23/10/2018, conforme 

Boletim de Ocorrência de fls. 37/38, que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Pela decisão (fls. 99), foi designada a 

audiência de conciliação, determinada a citação e intimação da parte 

requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Na contestação (fls. 

134/162), suscita a requerida a preliminar de ilegitimidade passiva da lide, 

pela necessidade de inclusão da Seguradora Líder Dos Consórcios Do 

Seguro DPVAT S. A; da necessidade de adequação do valor da causa; da 

necessidade de requerimento administrativo. Conforme (fls. 217) foi 

realizada a audiência de conciliação, devido ao mutirão DPVAT, porém 

restou infrutífera, sendo anexado o laudo pericial (fls. 219/220). A parte 

autora impugnou a contestação (fls. 221/238), reiterando os termos da 

exordial. Devidamente intimadas, as partes deixaram de manifestar acerca 

do laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por José Carlos da Silva, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação a preliminar de ilegitimidade passiva da lide, pela necessidade 

de inclusão da Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; 

da necessidade de necessidade de requerimento administrativo e de 

adequação do valor da causa. Em relação a preliminar de retificação do 

polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo pois, a demandada parte legítima para figurar no pólo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. Do mesmo modo, REJEITO a preliminar de adequação do valor 

da causa, tendo em vista que em ações dessa natureza a parte somente 

saberá o valor exato a que tem direito somente após se submeter a exame 

pericial, têm-se que a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa, razão pela qual, também não assiste razão à requerida quanto 

ao ponto. Ademais, afasto a preliminar de ausência de interesse 

processual, sob o argumento de que não houve pedido administrativo 

antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que mesmo não 

requerido na via administrativa, esse fato não retira a possibilidade de 
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imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia 

constitucional. Superadas as preliminares, profiro o julgamento antecipado 

da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria 

prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as 

provas documentais contidas nos autos. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Consta 

do pedido, além da documentação de praxe, Boletim de ocorrência de fls. 

37/38 e a Ficha de Atendimento (fls. 39/42), comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação, atestou que a periciada apresenta “incapacidade 

física como intensa (75%) no ombro esquerdo”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 23/10/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do ombro esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente no ombro esquerdo, em um grau de 

75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT movida por José Carlos da Silva, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente parcial incompleta do ombro esquerdo, corrigido 

monetariamente desde a data do sinistro (23/10/2018) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de 

Direito Regime de Exceção - CGJ n. 6/2020
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010833-90.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUANA SANTANA DE MELLOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos em regime de exceção. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c indenização por danos 

morais proposta por Luana Santana de Mellos, em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 24/06/2017, conforme Boletim de Ocorrência de 

fls. 48/49, que lhe causou a invalidez. Afirma que requereu o benefício à 

seguradora requerida, contudo, em atitude injustificada a requerida se 

recusa a receber o requerimento administrativo, dificultando assim o 

acesso e direito da parte Requerente ao recebimento de sua indenização. 

Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida 

condenada a indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez, bem como em 

indenização por danos morais. Pela decisão (fls. 138), foi designada a 

audiência de conciliação, determinada a citação e intimação da parte 

requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Na contestação (fls. 

168/202), suscita a requerida a preliminar de: a) alteração do polo passivo 

da lide, pela necessidade de inclusão da Seguradora Líder Dos 

Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; b) da carência da ação pela falta de 

interesse de agir pela ausência do requerimento administrativo; c) da 

necessidade de alteração do valor da causa; d) da inépcia da inicial por 

ausência de documentação indispensável para o requerimento 

administrativo. Conforme (fls. 392) foi realizada a audiência de conciliação, 

devido ao mutirão DPVAT, porém restou infrutífera, sendo anexado o 
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laudo pericial (fls. 394/395). Manifestação da parte requerente (fls. 

398/399), concordando com o laudo e indicando não haver mais provas a 

produzir. A parte autora impugnou a contestação (fls. 407/425), reiterando 

os termos da exordial. Devidamente intimada para se manifestar acerca do 

laudo pericial, a requerida deixou transcorrer o prazo in albis. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c indenização por danos 

morais proposta por Luana Santana de Mellos, em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação a preliminar de: a) alteração do polo passivo da lide, pela 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro 

DPVAT S. A; b) da carência da ação pela falta de interesse de agir pela 

ausência do requerimento administrativo; c) da necessidade de alteração 

do valor da causa; d) da inépcia da inicial por ausência de documentação 

indispensável para o requerimento administrativo. Em relação a preliminar 

de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria 

constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a 

função de líder dos consórcios, sendo pois, a demandada parte legítima 

para figurar no pólo passivo, visto que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. Do mesmo modo, REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. No que concerne à preliminar 

de adequação do valor da causa, tendo em vista que em ações dessa 

natureza a parte somente saberá o valor exato a que tem direito somente 

após se submeter a exame pericial, têm-se que a quantia requerida na 

exordial é meramente estimativa, razão pela qual, também não assiste 

razão à requerida quanto ao ponto. Ademais, a falta de comprovação de 

entrega da documentação necessária à regulação do sinistro 

administrativo não obsta a propositura de ação judicial, instruída com os 

documentos necessários à sua propositura e aptos à compreensão da 

controvérsia, sobretudo porque o direito de acesso à justiça não deve 

ficar condicionado à óbice de natureza administrativa. Desse modo, afasto 

as preliminares invocadas. Superadas as preliminares, profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Consta do pedido, além da documentação de praxe, 

Boletim de ocorrência de fls. 48/49 e o Ficha de Atendimento (fls. 

133/134), comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação, 

atestou que a periciada apresenta “incapacidade física como média (50%) 

do punho esquerdo e leve (25%) do membro inferior direito”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 24/06/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do punho esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável, ao passo que à invalidez permanente do 

membro inferior direito incidirá o percentual de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 
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a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente no punho esquerdo, em um grau de 

médio de 50% (cinquenta por cento) e do membro inferior direito em um 

grau leve de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), 

somado a 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 

70% (setenta por cento), de acordo com que preceitua o inc. II do 

parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 4.050,00 (quatro mil 

reais e cinquenta centavos). DO DANO MORAL Pretende a autora a 

condenação em danos morais pelo fato de que a parte requerida atuou 

com negligência e omissão, protelando o pagamento da indenização e se 

recusando a receber o requerimento administrativo. De plano, verifica-se 

que não assiste razão à parte autora, posto que o não pagamento 

administrativo da indenização, configura mero dissabor. Nesse sentido, 

calha trazer á baila jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO CARACTERIZADA – 

NEGATIVA RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – MAJORAÇÃO 

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A simples recusa da seguradora em receber o 

pedido administrativo, por sí, não enseja a reparação por dano moral, 

mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à 

imagem da parte que se viu prejudicada. A condenação em litigância de má 

fé pressupõe as a ocorrência de uma das hipóteses do art. 80 do CPC. A 

verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, 

levando em consideração os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. (N.U 1004839-30.2018.8.11.0037, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA 

GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, 

Publicado no DJE 17/02/2020) Desse modo, considerando que fato que 

ocasionou a propositura desta ação será reparado com a concessão do 

seguro obrigatório estabelecida nesta sentença, improcede o pedido de 

indenização por danos morais. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir 

da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório - DPVAT c/c indenização por danos morais proposta por 

Luana Santana de Mellos, em face de Porto Seguro Cia de Seguros, para 

condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 4.050,00 (quatro 

mil reais e cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial incompleta do punho esquerdo e 

membro inferior direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(24/06/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Por outro 

lado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito Regime de Exceção - CGJ n. 

6/2020

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010897-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONACIR JOSE RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010897-03.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JONACIR JOSE RAMOS DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos em 

regime de exceção. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

– DPVAT c/c indenização por danos morais proposta por Jonacir Jose 

Ramos da Silva, em face de Seguradora Líder do Consórcio de Seguro 

DPVAT. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 30/07/2018, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 

44/45, que lhe causou a invalidez. Afirma que requereu o benefício à 

seguradora requerida, contudo, em atitude injustificada a requerida se 

recusa a receber o requerimento administrativo, dificultando assim o 

acesso e direito da parte requerente ao recebimento de sua indenização. 

Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ver a parte requerida 

condenada a indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez, bem como em 

indenização por danos morais. Pela decisão (fls. 62), foi designada a 

audiência de conciliação, determinada a citação e intimação da parte 

requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Na contestação (fls. 

93/116), suscita a requerida a preliminar de necessidade de alteração do 

valor da causa, bem como a ausência de caracterização do nexo causal, 

fazendo menção ainda princípio da eventualidade. Conforme (fls. 168) foi 

realizada a audiência de conciliação, devido ao mutirão DPVAT, porém 

restou infrutífera, sendo anexado o laudo pericial (fls. 170/171). A parte 

autora impugnou a contestação (fls. 175/191), reiterando os termos da 

exordial. Manifestação da parte requerente (fls. 192/193), concordando 

com o laudo e informando não haver mais provas a produzir. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c indenização por danos 

morais proposta por Jonacir Jose Ramos da Silva, em face de Seguradora 

Líder do Consórcio de Seguro DPVAT. Preliminarmente, o requerido 

suscitou em sede de contestação a preliminar de necessidade de 

alteração do valor da causa, bem como a ausência de caracterização do 

nexo causal. No que concerne à preliminar de adequação do valor da 

causa, tendo em vista que em ações dessa natureza a parte somente 

saberá o valor exato a que tem direito somente após se submeter a exame 

pericial, têm-se que a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa, razão pela qual, também não assiste razão à requerida quanto 

ao ponto. Ademais, a apresentação de Boletim de ocorrência tendo como 

comunicante o próprio reclamante não impede a propositura de ação 

judicial para recebimento do Seguro DPVAT, sobretudo em razão da 

possibilidade de produção de outros meios de prova aptos a comprovar o 

nexo de causalidade. Desse modo, afasto as preliminares invocadas. 

Superadas as preliminares, profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 

355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras 

provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Consta do pedido, além da 

documentação de praxe, Boletim de ocorrência de fls. 44/45 e a Ficha de 

Atendimento (fls. 48/49), comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação, atestou que a periciada apresenta “incapacidade física como 

média (50%) do membro superior esquerdo”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 
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ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 30/07/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro superior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente no membro superior esquerdo, em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). DO DANO MORAL 

Pretende a parte autora a condenação em danos morais pelo fato de que a 

parte requerida atuou com negligência e omissão, protelando o pagamento 

da indenização e se recusando a receber o requerimento administrativo. 

De plano, verifica-se que não assiste razão à parte autora, posto que o 

não pagamento administrativo da indenização, configura mero dissabor. 

Nesse sentido, calha trazer á baila jurisprudência do E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO CARACTERIZADA – 

NEGATIVA RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – MAJORAÇÃO 

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A simples recusa da seguradora em receber o 

pedido administrativo, por sí, não enseja a reparação por dano moral, 

mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à 

imagem da parte que se viu prejudicada. A condenação em litigância de má 

fé pressupõe as a ocorrência de uma das hipóteses do art. 80 do CPC. A 

verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, 

levando em consideração os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. (N.U 1004839-30.2018.8.11.0037, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA 

GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, 

Publicado no DJE 17/02/2020) Desse modo, considerando que fato que 

ocasionou a propositura desta ação será reparado com a concessão do 

seguro obrigatório estabelecida nesta sentença, improcede o pedido de 

indenização por danos morais. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir 

da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório - DPVAT c/c indenização por danos morais proposta por 

Jonacir Jose Ramos da Silva, em face de Seguradora Líder do Consórcio 

de Seguro DPVAT, para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor 

de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial 

incompleta do membro superior esquerdo, corrigido monetariamente data 

do sinistro (30/07/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por 

danos morais. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito Regime de Exceção - 

CGJ n. 6/2020

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030952-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 
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e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 13 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042465-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR ALVES DE BRITO (REQUERIDO)

NB ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 13 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010547-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA MAGRINELLI GONCALVES (EXECUTADO)

RODOLFO MARANHAO AYRES FERREIRA (EXECUTADO)

MAIS LOJA DE CONVENIENCIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 13 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036383-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBINO CARLOS KRIZIZANOWSKI (EXECUTADO)

MONTANHA REPRESENTACOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 14 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024515-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 14 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012483-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA MARIA FURTADO MENDONCA LEMOS (EXECUTADO)

ANA BEATRIZ NOVIS NEVES (EXECUTADO)

NUTRANA LTDA (EXECUTADO)

NATHALIA COSTA MARQUES CARVALHO (EXECUTADO)

CONRADO JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 14 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014244-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON SOUZA DO ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 14 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033967-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VASCULAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MARCIO GONCALO METELO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

KENNETH METELO ANTUNES (EXECUTADO)

MARCIA APARECIDA METELO DE ALMEIDA DUARTE (EXECUTADO)

ABERALDO DUARTE JUNIOR (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 275 de 665



CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 14 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031363-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILSON JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

DOUGLAS WILLIAN BRAATZ DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 14 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016600-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHOW DI BOLA ATIVIDADES RECREATIVAS LTDA - ME (EXECUTADO)

ANDERSON WENDEL CASTRO DE SOUZA (EXECUTADO)

NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 14 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030684-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AQUINO DE ARRUDA CONCEICAO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 
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diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 14 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001294-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER BERGOLI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 14 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036829-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L A LEMOS CASCALHEIRA - ME (EXECUTADO)

LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 14 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017145-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HPA CONSTRUCOES EIRELI - ME (EXECUTADO)

JOSE APARECIDO PARREIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 14 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013854-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGERIO RAMOS PEDROSO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 
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novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 14 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038035-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIUNA MELO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 14 de abril 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008278-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO AZEVEDO MOURA - ME (REU)

DIOGO AZEVEDO MOURA (REU)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 14 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011307-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA VASCONCELOS GUEDES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 14 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018728-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON BARROSO SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 14 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007644-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS CLAUDIA GASPARETO DA SILVA ALMEIDA (EXECUTADO)

FRANKLIN DELBEM ALMEIDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 14 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008680-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CARLOS CORREIA (EXECUTADO)

CORREIA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 14 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 870257 Nr: 9761-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIZE DIAS DE MIRANDA SILVA, JOSÉ PINTO DA 

SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIETA MARINHO PIRES 

CEZÁRUIO FERREIRA - OAB:14.272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 Vistos, etc.

Vê-se dos autos às fls. 84/85 que fora expedido ofício ao Cartório do 1º 

Ofício de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT para a realização da 

baixa da penhora que pesa sobre o imóvel de matrícula nº 30.345 em 

nome de Valdize e José Pinto, assim, aguarde-se a resposta do ofício.

Ademais, ante a juntada do A. R de intimação (fls. 89) e o não pagamento 
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da condenação (fls. 90), intimo a autora para que traga aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, assim como requeira o que entender de direito 

no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação da parte interessada, ante o término 

da prestação jurisdicional, arquivem-se os autos com as formalidades de 

praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 390999 Nr: 26580-49.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REAL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO APARECIDO MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação de Execução em fase de cumprimento de 

sentença no que tange aos honorários advocatícios.

A sentença de fls. 122/123 foi exarada nos seguintes termos: “Pelo 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Execução, o que faço com amparo legal no artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Por fim, com base no artigo 85 § 2º, incisos I, II, III e IV, do CPC, condeno a 

exequente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00, em favor da Defensoria Pública.”

Compareceu aos autos a instituição financeira, de forma espontânea 

noticiando o pagamento dos honorários.

Ante o exposto, JULGO e DECLARO EXTINTA esta ação em fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.

Ato contínuo segue alvará em favor da douta Defensoria Pública, 

conforme dados bancários indicados às fls. 129.

Banco do Brasil;

Agência nº 3834-2;

Conta Corrente nº 1041050-3;

Titularidade de Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

CNPJ nº 02.528.193/0001-83.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 380872 Nr: 16800-85.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH EQUIDES DA SILVA, ANDERSON KRENZLIN BOLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON KRENZLIN BOLL - 

OAB:19.619, ANDERSON KRENZLIN BOLL - OAB:OAB/MT 19.619, JAIR 

DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Busca e Apreensão em fase de cumprimento de 

sentença no que tange aos honorários advocatícios.

A ação foi sentenciada às fls. 112 consolidando o veículo na posse do 

banco, no entanto, a requerida interpôs Recurso de Apelação que foi 

provido “para reformar a sentença e extinguir o feito sem resolução do 

mérito”, bem como houve a condenação do banco aos ônus 

sucumbenciais fixados em 10%.

Às fls. 163 o banco foi intimado para proceder ao pagamento, 

comprovando o depósito às fls. 172, sobre o qual houve concordância às 

fls. 114.

Ante o exposto, JULGO e DECLARO EXTINTA esta ação em fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.

Em que pese tratar-se de verba alimentar (honorários), ante a juntada do 

substabelecimento de fls. 115 SEGUE ALVARÁ em favor do causídico da 

requerida, conforme dados bancários indicados às fls. 114.

Banco Sicoob – 756;

Agência nº 4256;

Conta Corrente nº 16450-0;

Titularidade de Jair Demétrio Sociedade Individual de Advocacia,

CNPJ nº 34.530.567/0001-91.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 738637 Nr: 35221-55.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVANIR BELO DE MORAES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCRED S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER BRASIL 

S/A, BANCO CETELEM S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OILIVEIRA CASTRO - OAB:OABMT 14.992-A, BERNARDO RODRIGUES 

DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, CARLOS EDUARDO 

PEREIRA TEIXEIRA - OAB:327.026/SP, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147.386/SP, LYVIA CHRYSTINA MIRANDA PEDROSO - 

OAB:19654/O, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, RAFAEL 

ANTONIO DA SILVA - OAB:244.223/SP, YANA CAVALCANTE DE 

SOUZA - OAB:OAB/GO 22.930

 Vistos etc...

Segue alvará em favor do causídico credor, conforme dados bancários 

indicados na sentença extintiva de fls. 494.

Quanto ao valor remanescente, intimo Bancred para apresentar seus 

dados bancários, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento do feito.

Em caso de silêncio, ante o término da prestação jurisdicional, arquivem-se 

os autos com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 784410 Nr: 38210-97.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O. F. WALTRICK BRANCO EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6.189

 Vistos etc...

Segue alvará em favor da autora, conforme dados bancários indicados na 

petição de fls. 523 e poderes de fls. 33.

 Banco Itaú S/A – 341;

Agência nº 4456;

Conta Corrente nº 09440-0;

Titularidade de Bonilha e Almeida Advogados Associados,

CNPJ nº 10.200.025/0001-92.

No mais, ante o término da prestação jurisdicional, arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 870257 Nr: 9761-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIZE DIAS DE MIRANDA SILVA, JOSÉ PINTO DA 

SILVA FILHO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIETA MARINHO PIRES 

CEZÁRUIO FERREIRA - OAB:14.272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 Vistos etc...

Segue alvará em favor da causídica credora, conforme dados bancários 

indicados às fls. 137.

Banco do Brasil;

Agência nº 2764-2;

 Conta Corrente nº 40212-5;

Titularidade de Julieta Marinho Pires Cezário,

 CPF nº 025.417.201-65.

No mais, ante o término da prestação jurisdicional, arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1053426 Nr: 48092-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CONRADO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBAÑES - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURÉLIO AUGUSTO 

GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR - OAB:25211

 Vistos etc...

Segue alvará em favor do causídico de José Conrado, conforme dados 

bancários indicados na petição de fls. 90.

Caixa Econômica Federal;

Agência nº 0016;

 Conta Poupança nº 00059899-1;

Titularidade de Aurélio Augusto Gonçalves da Silva Júnior,

 CPF nº 054.421.941-40.

No mais, ante o término da prestação jurisdicional, arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1139040 Nr: 27023-53.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL FOSSAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

SISTEMAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETULIO PEDROSO DA COSTA 

RIBEIRO - OAB:18796/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:14.258-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação de Exibição de Documentos em fase de 

cumprimento de sentença.

A sentença de fls. 94/95 foi exarada nos seguintes termos: “JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados, condenando o réu à exibição de 

toda documentação requerida na inicial, sob pena de expedição de 

mandado de Busca e Apreensão.

Condeno-o, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 

R$800,00 tendo em vista o valor dado à causa”.

Inconformada o requerido interpôs Recurso de Apelação, ao qual foi 

negado provimento e resultou na majoração dos honorários advocatícios 

para a quantia de R$ 1.500,00 (fls. 116 verso).

Na petição de fls. 123 a autora requereu o cumprimento de sentença, e às 

fls. 127 de forma espontânea o requerido noticiou o pagamento dos 

honorários advocatícios, do qual o causídico credor manifestou 

concordância às fls. 130.

É o relatório. Decido.

Considerando o pagamento dos honorários sucumbenciais, JULGO e 

DECLARO EXTINTA a presente ação em fase de cumprimento de sentença 

somente quanto aos honorários advocatícios devidos ao causídico da 

autora.

Com efeito, segue alvará conforme dados bancários indicados na petição 

de fls. 130.

Banco do Brasil;

Agência nº 2128-8;

Conta Corrente nº 34.121-5;

Titularidade de Getúlio Pedroso da Costa Ribeiro,

CPF nº 843.402.661-91.

No mais, INTIMO o banco requerido para apresentar os documentos 

pleiteados na exordial (extratos de movimentação bancária – dos valores 

movimentados, “crédito consórcio” e “débitos empréstimos”, e contratos 

de empréstimos e consórcio), no prazo de 15 dias.

Após, intime-se a autora para se manifestar em igual prazo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 71574 Nr: 172-41.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINÂMICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIA 

SOLAR LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOLATINA LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DAMIN - OAB:OAB/MT 

4.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:20.332-A/MT, LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - 

OAB:15134

 Vistos etc...

Segue alvará em favor da instituição financeira, conforme dados 

bancários indicados às fls. 653.

Banco Bradesco - 237;

Agência nº 2374-4;

 Conta corrente nº 13410-4;

Titularidade de Banco Volkswagen S/A,

 CNPJ nº 59.109.165/0001-49.

No mais, ante o término da prestação jurisdicional, arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1028809 Nr: 36218-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc...

Segue alvará em favor da Cooperativa exequente, conforme dados 

bancários indicados às fls. 137.

Cooperativa de Crédito, Poupança de Investimento do Sudoeste MT/PA – 

Sicredi Sudoeste MT/PA;

Agência nº 0800;

Conta Corrente nº 10804-9,

CNPJ nº 32.995.755/0001-60.

No mais, considerando que foram efetuadas todas as pesquisas de bens 

disponíveis ao juízo, as quais restaram infrutíferas, SUSPENDO o presente 

feito, nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC (nos termos do § 1º do 

referido artigo).

Sem prejuízo, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DA EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO 

EXECUTADO.

Vejamos o entendimento jurisprudencial sobre o assunto:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 
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TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE EVENTUAL REQUERIMENTO 

DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS PARA NOVAS PESQUISAS – 

CABÍVEL A RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA DE BUSCAS DE 

BENS DO DEVEDOR - POSSIVEL DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO 

ECONOMICA DA PARTE EXECUTADA E/OU PATRIMONIAL DA PARTE 

EXECUTADA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO 

PROVIDO.

(Número único: 1008038-40.2019.8.11.0000; Classe: Agravo de 

Instrumento (202); Assunto: [Penhora/Depósito/Avaliação]; Relator: 

Des(a). SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS).

Ressaltando ainda, o e. TJMT no julgamento do mencionado Agravo de 

Instrumento que “deverá ser admitido o pedido de desarquivamento do 

feito, quando o credor requerer diligencia de busca de bens do devedor, 

apresentando prova documental da existência de bens penhoráveis e/ou 

demonstrando a modificação da situação econômica do executado”.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1126348 Nr: 21452-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAMAMOTO & CIA LTDA ME, HELENA 

TERUKO YAMAMOTO, PAULO YAMAMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Segue alvará em favor da instituição financeira, conforme 

dados bancários indicados às fls. 91.Banco do Brasil;Agência nº 

4 9 3 5 - 2 ; C o n t a  C o r r e n t e  n º  2 9 . 0 1 1 . 7 0 8 - 9 , C N P J  n º 

00.000.000.0001-91.Defiro o pleito de fls. 91, pois, apesar de não ser um 

múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens dos devedores passíveis 

de serem penhorados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto 

aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior 

celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a 

consequente satisfação do crédito do exequente.De fato, vislumbro dos 

autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens dos 

executados passíveis de serem penhorado, assim, procedo à pesquisa 

junto ao sítio da ANOREG(...)procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD 

para obtenção das últimas declarações de renda e bens dos 

executados(...)(Pasta de documentos Sigilosos LIII). Com efeito, intimo o 

exequente para que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste 

feito e/ou indique bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 

dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo prazo, sob pena 

de suspensão do feito(...)Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1231513 Nr: 15366-80.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CONRADO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO AUGUSTO GONÇALVES 

DA SILVA JÚNIOR - OAB:25211, BENEDITO MÁRCIO PINHEIRO 

PINHEIRINHO - OAB:3705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANZES - OAB:22131-A/MT

 Vistos etc...

Tratam-se de Embargos à Execução em fase de cumprimento de sentença 

no que tange aos honorários advocatícios.

A ação foi extinta às fls. 58, ocasião em que o Banco Honda foi 

condenado ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de honorários 

advocatícios.

De forma espontânea o banco efetuou o depósito nos autos em apenso – 

Execução código nº 1053426 (fls. 88), do qual o causídico credor 

manifestou concordância às fls. 90.

Ante o exposto, JULGO e DECLARO EXTINTA esta ação em fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.

Ressalta-se que o alvará será expedido nos autos em apenso, não 

havendo qualquer prejuízo às partes.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 8598 Nr: 1940-31.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUT TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEASING BANK OF BOS TON S/A 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, NÚBIA NARCISO 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:6.247OABMT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT, SORAYA CRISTIANE BEHLING - 

OAB:7936/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos etc.

Junte-se o ofício advinda da 4ª Vara do Trabalho, requisitando informação 

da transferência de valores concernente aos autos código 8598.

No mais, tendo em vista o disposto no despacho anterior, cuja conta deve 

ser informada pelo juízo do trabalho para que este magistrado proceda a 

transferência, via conta única, oficie-se solicitando os dados, Banco, 

agência e número de conta, para expedição de alvará, para conta a ser 

informada.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 786481 Nr: 40379-57.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTHUR ASSIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:24.197-A

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação de Repetição do Indébito em fase de 

cumprimento de sentença.

Após o retorno dos autos de instância superior, as partes foram intimadas 

para se manifestarem.

Às fls. 359 a instituição financeira noticiou o depósito referente ao 

pagamento da condenação, e às fls. 362 o autor manifestou sua 

concordância com o montante.

Ante o exposto, JULGO e DECLARO EXTINTA esta ação em fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.

Ato contínuo segue alvará em favor da parte autora, conforme dados 

bancários indicados às fls. 362 e poderes de fls. 15.

Banco Itaú – 341;

Agência nº 6879;

Conta Corrente nº 16087-4;

Titularidade de Fabianie Martins Mattos Limoeiro - ME,

CNPJ nº 20.437.144/0001-17.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 898468 Nr: 28703-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILY FRANCY LEITE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO de 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 Vistos etc...

Observando-se a decisão de fls. 161 e a petição de fls. 165, segue alvará 

em favor do Banco Bradesco, conforme dados bancários indicados na 

petição de fls. 160.

Banco Bradesco – 237;

Agência nº 4040;

Conta Corrente nº 1-9;

Titularidade de Banco Bradesco,

CNPJ nº 60.746.948/0001-12.

No mais, ante o término da prestação jurisdicional, arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052870-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENEAS JOSE GARCEZ DE CAMARGO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CARLA VALER AIMI OAB - MT23602-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1052870-35.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ENEAS JOSE 

GARCEZ DE CAMARGO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CREFISA SA 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos etc. Nos termos do 

art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, 

Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO ao autor os benefícios 

da justiça gratuita. Do cotejo dos autos, observo que o requerente 

pretende a revisão contratual, sem demonstrar ter quitado a obrigação 

para suspender os pagamentos, e não apresentou a quantificação de qual 

o valor incontroverso, conforme a regra disposta no art. 330, § 2º do CPC, 

com base no pedido revisional formulado. Desta forma, com fulcro no 

dispositivo elencado, faculto ao autor o prazo de 15 dias, para, querendo, 

emendar a petição inicial, sanando a irregularidade apontada, sob pena de 

extinção do feito. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de abril de 2020. Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013649-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUINIL ALVES RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013649-11.2020.8.11.0041. AUTOR: JUINIL ALVES RIBEIRO REU: BANCO 

PAN, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

Vistos etc. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no 

item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO 

ao autor os benefícios da justiça gratuita. Do cotejo dos autos, observo 

que o autor relata ter firmado um contrato com o Banco Cruzeiro do Sul. 

Todavia, considerando a informação prestada pelo Banco Central do Brasil 

e demonstrada na inicial no Id. 306121525 – Pág. 2, de que o Banco PAN 

adquiriu a carteira de cartão de crédito consignado anteriormente gerida 

pelo Cruzeiro do Sul, aliado ao fato de que este último teve a falência 

decretada em agosto/2015, faculto ao autor esclarecer as razões da 

inserção desta massa falida no polo passivo. Da mesma sorte, incumbe ao 

autor esclarecer as razões para o pedido de exibição da via original do 

contrato, se nega a legitimidade da assinatura lançada no documento Id. 

30612122, bem assim se pretende a produção de perícia grafotécnica. 

Desta forma, faculto ao autor o prazo de 15 dias, para, querendo, 

emendar a petição inicial, sanando as irregularidades apontadas. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de abril de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042413-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIONOR PACHECO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1042413-41.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: PONTA ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: CLAUDIONOR PACHECO DOS SANTOS 

Faço constar que, em diligência junto ao site do Tribunal de Justiça, esta 

assessoria verificou que as custas e taxas processuais foram 

devidamente recolhidas. Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial de ID. 

25159290, 25159893, 25159895, 25159896 e 25159897. Defiro o 

requerimento de citação do Executado. Ante a instauração do teletrabalho 

e considerando a atual situação calamitosa decorrente do vírus Covid-19, 

que coloca em risco a saúde da coletividade em caso de convívio social, 

tornando imperioso o estrito cumprimento da chamada quarentena da 

população, contudo por entender não ser o caso de expedição de 

mandado ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, que esta 

vinculado às medidas urgentes na forma do art. 5º da Portaria Conjunta n. 

249, de 18.03.2020, após, o retorno das atividades do Poder Judiciário: - 

expeça-se mandado de citação e penhora, para o Réu efetuar o 

pagamento do débito em 03 (três) dias. Após o decurso do prazo, 

verificada a inércia do Executado, deve o senhor Oficial de Justiça, 

munido da segunda via do mandado, proceder de imediato a penhora de 

tantos bens quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando-os, na forma 

prevista no artigo 829 do CPC. Na mesma oportunidade, deve o Oficial de 

Justiça verificar a existência de bens passíveis de serem penhorados na 

residência, certificando nos autos e observando o disposto no artigo 833, 

inciso II do CPC: São impenhoráveis: (…) os móveis, os pertences e as 

utilidades domésticas que guarnecem a residência da parte executada, 

salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades 

comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Conste no mandado 

a possibilidade de o Executado reconhecer a dívida e, mediante o depósito 

de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e honorários 

advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações 

mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% 

ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no caso de 

pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes 

serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do 

CPC. Saliento que foi efetuado o recolhimento da diligência, conforme 

comprovante de ID. 25159893. Cite-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 

2020 Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032273-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STEPHANY FREITAS ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT10151-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1032273-79.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: STEPHANY FREITAS ALBUQUERQUE 

Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão em fase 

de cumprimento de sentença no que tange aos honorários advocatícios. 

Por meio da petição de ID. 22948233 a devedora propôs o pagamento da 

condenação de forma parcelada em 06 vezes, o que foi aceito pela parte 

credora na petição de ID. 24277519. No entanto, vislumbra-se dos autos e 

do extrato SisconDj que somente foram efetuados o pagamento de 05 

parcelas, razão pela qual INTIMO a devedora para comprovar o pagamento 

da última parcela atualizada, no prazo de 15 dias. Após, independente do 

pagamento da parcela, intime-se a parte credora para se manifestar em 

igual prazo. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1025282-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA CORREIA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO OAB - MT25921/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1025282-53.2019.8.11.0041. AUTOR(A): LINDINALVA CORREIA 

RODRIGUES REU: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação de Consignação em Pagamento, 

na qual a autora foi intimada na decisão de ID. 23889577 para acostar aos 

autos os comprovantes de pagamentos das parcelas de nº 69 a 86 do 

Grupo 1735 e Cota 481. No entanto, apesar de informar a juntada por meio 

da petição de ID. 25144283, vislumbra-se das faturas e comprovantes 

acostados que não ficaram comprovados os pagamentos justamente das 

parcelas que constam em aberto perante a instituição financeira, conforme 

notificação de ID. 23102105 Assim, INTIMO a autora para comprovar o 

pagamento das parcelas nº 69, 70, 71, 72, 73, 75, 78, 80, 81 e 83 

referente ao Grupo 1735 e Cota 481, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção por manifesta falta de interesse. Em caso de silêncio, intime-se a 

autora via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com 

a mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 2020. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005359-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER DE ALMEIDA BARRETO (EXECUTADO)

AUDISEG - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005359-12.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO MERCANTIL DO 

BRASIL SA EXECUTADO: AUDISEG - ADMINISTRADORA E CORRETORA 

DE SEGUROS LTDA, VAGNER DE ALMEIDA BARRETO Vistos etc... 

Tratam-se os autos de Ação de Execução, na qual os executados não 

foram localizados. Assim, em regular impulso oficial procedo a pesquisa 

de eventuais novos endereços via sistema Infojud, ocasião em que obtive 

êxito (extratos em anexo). Desta feita, expeçam-se mandados de citação 

e demais atos a serem cumpridos nos seguintes endereços: - Rua Padre 

Rolim, nº 303, Bairro Jardim Independência, nesta cidade, - Rua 06, 

Quadra 24, Lote 20, Bairro Jardim Chapéu do Sol, Várzea Grande – MT. 

Para tanto, intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito de 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse. Mister salientar, não 

obstante a petição de ID. 24544846 que não foram esgotadas as 

diligências para localização dos executados, razão pela qual deixo para 

apreciar o pleito em momento oportuno, especialmente por se tratar de 

imóvel que poderá caracterizar bem de família. Em caso de silêncio, 

intime-se o exequente via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 

2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002701-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENILTON FEITOSA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002701-10.2020.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: DENILTON FEITOSA DIAS Vistos, etc. Indefiro o requerimento 

de ID. 31064223, visto o transcurso do prazo entre a decisão de ID. 

29308765 e a manifestação da Instituição Financeira, deixando evidente 

não ter interesse em desempenhar os atos necessários para o 

prosseguimento do feito. Destarte, intimo a Casa Bancária para no prazo 

IMPRORROGÁVEL de 05 dias cumprir a decisão de ID. 29308765, 

constituindo a mora do Requerido, sob pena de extinção, salientando que 

manifestações como a de ID. 31064223, que não tem o condão de atender 

ao comando judicial, caracterizará resistência indevida, sendo aplicada a 

multa prevista no art. 77, IV do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 

2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039749-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN CASTOLDI (EXECUTADO)

MARLI ISABEL TIECHER (EXECUTADO)

RAMSES VICTOR CASTOLDI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1039749-37.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: RENAN CASTOLDI, MARLI ISABEL TIECHER, RAMSES 

VICTOR CASTOLDI A guia de custas iniciais foi arrecadada, conforme 

verificado pela assessoria do juízo. Vistos etc... Recebo a emenda à inicial 

de ID. 25304268. Citem-se os executados, expedindo-se o mandado de 

citação e penhora, para pagarem o débito em 03 (três) dias. Após o 

decurso do prazo, verificada a inércia dos executados, deve o senhor 

Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder de 

imediato a penhora dos bens indicados na exordial e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando-os, na forma 

prevista no artigo 829 do CPC. Na mesma oportunidade, deve o Oficial de 

Justiça verificar a existência de bens passíveis de serem penhorados na 

residência e empresa, certificando nos autos e observando o disposto no 

artigo 833, inciso II e V do CPC: São impenhoráveis: (…) os móveis, os 

pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência da 

parte executada, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as 

necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. (...) 

os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou 
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outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do 

executado. Conste no mandado a possibilidade de os executados 

reconhecerem a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, 

mais custas judiciais e honorários advocatícios, poderem parcelar o saldo 

remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 

916 do CPC. Para tanto, intimo o exequente para, em 15 dias promover ao 

depósito de diligência para citação dos executados, nos termos do 

Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, 

salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse. Ressalta-se que apesar do artigo 247 do CPC não 

repetir claramente a regra da vedação da citação por correio nos 

processos de execução, ao ver deste Juízo Especializado a referida 

medida ainda é aplicável, com fulcro nos princípios da celeridade e 

economia processual, pois permite concentrar, em sequência, os atos de 

citação, penhora e avaliação de bens da parte devedora, o que só poderá 

ser realizada pelo Oficial de Justiça. Ante a instauração do teletrabalho e 

considerando a atual situação calamitosa decorrente do vírus Covid-19, 

que coloca em risco a saúde da coletividade em caso de convívio social, 

tornando imperioso o estrito cumprimento da chamada quarentena da 

população, contudo por entender não ser o caso de expedição de 

mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, que está 

vinculado às medidas urgentes na forma do art. 5º da Portaria Conjunta n. 

249, de 18.03.2020, o mandado deverá ser distribuído após o retorno das 

atividades do Poder Judiciário. Fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos 

termos do artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela 

metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Indefiro a inclusão 

dos nomes dos devedores nos cadastros de inadimplentes, haja vista que 

é ato que compete à parte credora. De outro lado, saliento que a certidão 

comprobatória do ajuizamento da execução poderá ser solicitada 

diretamente na Secretaria do Juízo, mediante o pagamento de taxa. Em 

caso de silêncio, intime-se o exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação. Cite-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029613-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA ALMEIDA DE SOUZA SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1029613-49.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: RAFAELA 

ALMEIDA DE SOUZA SOARES Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação 

de Busca e Apreensão. Ante a juntada do termo de declaração de cessão 

de ID. 28050257, proceda-se a ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO passando a 

constar Omni Banco S/A. Ressalta-se a impossibilidade de inserção da 

Sociedade de Advogados Pasquali Parise e Gasparini Junior, OAB/SP 

4752, em virtude da recusa do sistema (tela em anexo). Outrossim, tendo 

em vista a resistência indevida ao comando judicial, qual seja, de 

pagamento das custas complementares, do que já foi intimado por mais de 

uma vez, inclusive com admoestação de aplicação da multa do a rtigo 77, 

IV do CPC, aplico-a em 5% do valor da causa em favor do Estado. 

Novamente, intimo o requerente para recolher as custas complementares 

conforme ID. 21106939, no prazo de 15 dias, observando a data de 

distribuição da ação, bem como promover ao depósito de diligência, nos 

termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado, salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), tudo sob pena de extinção por 

ausência de pressupostos ou manifesto desinteresse, salientando, que 

requerimento diverso do contido neste dará azo a majoração da multa já 

aplicada. Em caso de silêncio quanto ao recolhimento de diligência, 

intime-se o requerente via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 

2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037062-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MT0008392A-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MS10647-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

WELLINGTON MENDES DOS SANTOS OAB - MS22245 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON BOTELHO DE ASSIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1037062-24.2018.8.11.0041. REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO 

SICREDI SUDOESTE REQUERIDO: ELTON BOTELHO DE ASSIS Vistos etc... 

Recebo a emenda de ID. 26487948. Assim, cumpra-se o determinado na 

missiva, observando o comprovante de pagamento de diligência de ID. 

20665541. Com efeito, oficie-se ao Juízo deprecante, informando acerca 

do despacho exarado nesta oportunidade. Após, concluso para 

deliberações. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1025126-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUAPORE WOOD - EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - ME (AUTOR(A))

CLAUDINEI HERRERA PACHECO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT17514-O 

(ADVOGADO(A))

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1025126-02.2018.8.11.0041. AUTOR(A): GUAPORE WOOD - 

EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - ME, CLAUDINEI HERRERA PACHECO 

REU: BANCO DO BRASIL SA Trata-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO C/C EXCLUSÃO DE REGISTRO NEGATIVO DE TÍTULO 

ajuizada por GUAPORÉ WOOD – EXPORTAÇÃO DE MADEIRA LTDA em 

face de BANCO DO BRASIL S.A., todos qualificados nos autos em 

referência, relatando a autora que firmaram as partes a Cédula de Crédito 

Industrial n. 40/02367-2, no valor de R$ 349.700,00 para pagamento em 60 

meses, dos quais quitou 43, restando apenas 17 parcelas em aberto. 

Afirma que de forma reiterada tentou contato com a instituição financeira, 

sem êxito na tentativa de quitar o saldo devedor contratual em atraso, no 

valor de R$ 132.667,37 incluído em cadastro restritivo de crédito 

corresponde aos contratos n. 127206604 e 4002367, mas reconhece o 

débito como sendo de R$ 69.990,00, não se olvidando a possibilidade de 

depósito complementar após a contestação, já que afirma que a instituição 

financeira não apresentou valor para quitação, tampouco os cálculos para 

tanto. Posto isso, ajuizou esta ação objetivando a concessão de liminar 

para pugnar pelo deferimento de consignação judicial de R$ 69.990,00, 

com expedição de ofício ao Serasa para suspensão da inscrição e, ao 
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final, a procedência do pedido, dando-se por quitada a obrigação, com a 

condenação aos ônus decorrentes da sucumbência. Atribuiu à causa o 

valor de R$ 69.990,00 e acostou documentos. Na decisão Id. 15801482 foi 

autorizada a consignação do valor anunciado e concedido o pagamento 

das custas ao final e, com a comprovação do depósito, na decisão Id. 

21738289 foi autorizada a expedição de ofício ao SCPC, para suspensão 

da anotação. O réu foi citado no Id. 22945684 e apresentou a contestação 

Id. 23346507, para rechaçar a concessão das benesses da assistência 

judiciária. No mérito, discorre sobre a validade do contrato, afirma que as 

hipóteses de ajuizamento de ação de consignação em pagamento não se 

justificam e, ao final, pugna pela improcedência da ação e cominação da 

parte autora ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. 

Impugnação à contestação Id. 24750220. É o relatório. Decido. Por 

observar que a matéria posta em exame dispensa a produção de outras 

provas, com amparo legal no art. 355, I e II, do CPC, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Trata-se de ação de consignação em pagamento, 

ajuizada com fito de consignar em juízo o valor necessário à quitação do 

contrato n. 40/02367-2 firmado entre as partes. Acerca dos pressupostos 

da ação de consignação em pagamento, dispõe o artigo 893, I do CPC/73 

que "o autor, na petição inicial, requererá o depósito da quantia da coisa 

devida". Sobre o tema, a lição de Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato 

Correia de Almeida e Eduardo Talamini: "A consignação em pagamento é 

uma das formas de extinção das obrigações (art. 334 do Código Civil de 

2002). Não só o credor tem o direito de exigir o cumprimento da obrigação, 

como também o devedor tem direito ao adimplemento. Ao devedor não 

interessa, em regra, a cômoda situação de ver-se constituído em mora. 

Quando alguém assume uma obrigação, tem-se, como regra geral, que é 

de seu interesse cumpri-la, na forma e tempo pactuados. Por isso, na 

hipótese de não conseguir que o credor aceite o pagamento, cabe ao 

devedor a ação de consignação em pagamento, que tem a precípua 

função de desobrigá-lo do pacto assumido. As hipóteses de cabimento da 

consignação estão previstas no art. 335 do Código Civil de 2002 e são: a) 

se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o 

pagamento, ou dar quitação na forma devida (ou seja, naquelas 

obrigações em que o devedor deve procurar o credor, para efetuar o 

pagamento, na forma e lugar estipulados no pacto, e o credor não pode, 

ou, sem razão plausível, não aceita receber); b) se o credor não for, nem 

mandar receber a coisa no lugar, tempo e condições devidos (valer dizer, 

nas obrigações em que se pactuou caber ao credor buscar o pagamento, 

no lugar e tempo indicados pelo devedor; c) se o credor for incapaz de 

receber, for desconhecido, declarado ausente ou residir em lugar incerto 

ou de acesso perigoso ou difícil (casos em que, após o pacto, houve 

alteração no estado ou residência do credor); d) se ocorrer dúvida sobre 

quem legitimamente receber o objeto do pagamento (como o crédito é 

circulável, pode ocorrer de, em sucessivas transferências, vários serem 

os que se intitulam credores, não sabendo o devedor a quem deva efetuar 

o pagamento); e) se a coisa, em que consiste o pagamento, vem a ser 

disputada, tornando incerto seu destino). São, pois, circunstâncias em que 

o devedor, com a intenção de desobrigar-se não consegue obter o 

recebimento, não por vontade sua." (Curso Avançado de Processo Civil: 

processo cautelar e procedimentos especiais, vol. 3, São Paulo:RT, 5ª ed., 

2004, p. 137-138) No caso em tela, consoante já firmado na decisão 

interlocutória Id. 15801482, sem recurso, foi deferido à autora o pedido 

consignatório do valor de R$ 69.990,00, destinado à quitação do contrato 

em comento. Todavia, o réu, não obstante ciente dos seus termos, deixou 

de apresentar o valor que entende devido, tampouco refutou as alegações 

dispostas na inicial quanto a recusa de exibição do quantum necessário 

para tanto. Ainda que tenha o réu coligido os documentos Id. 23346503 e 

23346504, é certo que, para o acolhimento de sua tese genérica de 

impugnação à ação consignatória, deveria em sua resposta apresentar 

qual o valor correto, para o prosseguimento do feito apenas quanto a 

diferença, na forma do parágrafo único do art. 544 do CPC, bem assim o 

disposto no art. 545 do mesmo códex, aplicável ao caso em tela, senão 

vejamos: “Art. 544. Na contestação, o réu poderá alegar que: I - não 

houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida; II - foi justa 

a recusa; III - o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do 

pagamento; IV - o depósito não é integral. Parágrafo único. No caso do 

inciso IV, a alegação somente será admissível se o réu indicar o montante 

que entende devido. Art. 545. Alegada a insuficiência do depósito, é lícito 

ao autor completá-lo, dentro em 10 (dez) dias, salvo se corresponder a 

prestação, cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato. § 1o No 

caso do caput, poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa 

depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o 

processo quanto à parcela controvertida. § 2o A sentença que concluir 

pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o 

montante devido, e, neste caso, valerá como título executivo, facultado ao 

credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após liquidação, 

se necessária.” Considerando que nesta ação o réu não discorreu acerca 

do valor a ser pago, tenho que o montante consignado é apto à quitação 

do contrato de Cédula de Crédito Industrial n. 40/02367-2. Assim, 

levando-se em conta que a ação consignatória se destina à obtenção de 

quitação por aquele que, sendo devedor, se encontra impedido de, 

validamente, efetuar o pagamento, é certa a procedência da ação quanto 

a este requerimento. Por fim, ao se ter em vista que a informação 

constante na inicial de que a anotação em cadastros de inadimplentes 

corresponde aos contratos n. 12706604 e 4002367, confirmo a tutela de 

urgência concedida nos autos, com relação apenas ao contrato objeto 

desta ação, qual seja, o de n. 40/02367-2. Pelo exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados por GUAPORÉ WOOD – EXPORTAÇÃO DE MADEIRA LTDA em 

face de BANCO DO BRASIL S.A., para declarar quitada a obrigação 

disposta no contrato n. 40/02367-2 firmado entre as partes, competindo ao 

réu apresentar os dados bancários para liberação do valor incontroverso 

consignado nos autos. Considerando que houve sucumbência recíproca, 

diante do afastamento do contrato 12706604, fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, sendo devido 5% para 

cada parte, o mesmo ocorrendo quanto as custas processuais 50% cada 

uma. Por fim, proceda a correção da autuação do polo ativo, posto que 

CLAUDINEI HERRERA PACHECO é representante da autora e não parte da 

ação. Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, 

com as anotações e baixas devidas, oficiando-se pela baixa definitiva da 

anotação do contrato 40/02367-2, bem como, pela manutenção da 

restrição quanto a avença n.12706604. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de 

abril de 2.020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1034623-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO FIGUEIREDO PAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GIM OAB - MT17647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1034623-74.2017.8.11.0041. AUTOR(A): MARCO ANTONIO 

FIGUEIREDO PAZ REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, E ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL ajuizada por MARCO ANTÔNIO 

FIGUEIREDO PAZ em face de BV FINANCEIRA S.A C.F.I., todos 

qualificados nos autos em referência, relatando o autor que firmaram as 

partes o Contrato de Financiamento de Veículo Direto ao Consumidor 

(CDC) sob nº 391042565 para aquisição de um veículo da Marca 

Mitsubishi, Modelo L-200, Placa NPO1134, contudo, constatou a 

abusividade praticada pela instituição financeira, sendo esta a razão pela 

qual pretende a revisão contratual, mediante a aplicação das normas 

consumeristas, objetivando: - a restituição da cobrança indevida de tarifa 

de cadastro no valor de R$ 659,00, tarifa de avaliação do bem R$ 395,00, 

registro de contrato R$ 347,52 e um título de Capitalização Parc Premiável 

em R$ 154,26, reconhecendo apenas a contratação do crédito de R$ 

35.000,00, do seguro de garantia mecânica e IOF; - a devolução em dobro 

de tais quantias, no importe de R$ 3.094,08 (Id. 18527514); - a 

caracterização da responsabilidade civil, com o recebimento de 

indenização por danos morais em R$ 6.188,16; - em antecipação de tutela, 

a autorização para consignação da parcela no valor que entende devido 

(R$ 1.180,63); - a inversão do ônus da prova; - a concessão das 

benesses da assistência judiciária; - a condenação da parte adversa ao 
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pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 

Atribuiu à causa o valor de R$ 12.376,32 (Id. 18527514) e acostou 

documentos. Na decisão Id. 10881284 foi indeferido o pedido formulado 

em tutela antecipada, concedida a assistência judiciária, fixada a inversão 

do ônus da prova e determinado o sobrestamento do feito, em decorrência 

do REsp 1.578.526-SP e, com o advento de seu julgamento, na decisão Id. 

22854467 foi recebida a emenda da inicial Id. 18527514 e designada 

audiência. A ré compareceu aos autos ao apresentar a contestação Id. 

25226235 e em preliminar refutou a assistência judiciária concedida. No 

mérito, aduz que: - as taxas e tarifas administrativas praticadas possuem 

autorização legal, discorrendo sobre cada uma; - não estão 

caracterizados os pressupostos da responsabilidade civil, restando 

desacertada a pretensão de indenização por danos morais, contudo, no 

caso de condenação, seja o valor fixado mediante a utilização de 

parâmetros razoáveis; - não se fala em repetição do indébito; - no 

eventual acolhimento de pedidos, não se aplica juros remuneratórios, mas 

apenas moratórios de forma simples computados da citação; - não estão 

presentes os requisitos da tutela antecipada; - não se aplica a inversão do 

ônus da prova; Rechaça o cálculo apresentado, a documentação que 

segue a inicial e, ao final, pleiteia pela improcedência da ação, condenando 

a parte adversa aos ônus decorrentes da sucumbência. Realizada 

audiência preliminar (Id. 25603624), sem êxito na composição entre as 

partes. Impugnação à contestação Id. 25729794, inovando ao afirmar que 

a cobrança de seguro garantia mecânica se deu em prática de venda 

casada e que a correção deve ser aplicada na mesma proporção 

cobrada. É o relatório. Decido. Por observar que a matéria posta em exame 

dispensa a produção de outras provas, bem como em vista de o pleiteado 

em audiência pelas partes (Id. 25603624), com amparo legal no art. 355, I, 

do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Com relação à 

assistência judiciária, conforme o disposto no § 3º do art. 99 do CPC, 

presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência, não prevendo a 

lei, obrigatoriamente, que a parte seja miserável, mas sim que esta, ainda 

que momentaneamente, não possua condições de arcar com tais 

emolumentos. Embora a ré refute a benesse concedida, não apresentou 

provas plausíveis a afastar a afirmação feita pelo beneficiário, que possui 

presunção juris tantum da necessidade. Portanto, não basta que se alegue 

que a parte não faz jus ao benefício em comento, é necessário que prove, 

pois caso contrário prevalece a alegação de quem pleiteou o benefício. 

Nesse sentido, a orientação do E. TJMT: “AÇÃO DEMARCATÓRIA - 

ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRODUZIR PROVAS DE PREJUÍZOS 

SOFRIDOS - INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO PERICIAL 

E PARA REQUERER O QUE ENTERDER DE DIREITO - PEDIDO DE 

JULGAMENTO DA LIDE NA FORMA CONSTANTE DA EXORDIAL - 

CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE - DANOS MATERIAIS - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA - JUSTIÇA 

GRATUITA ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE EX ADVERSA NÃO FAZ JUS 

AO BENEFÍCIO - MERAS ALEGAÇÕES SEM PROVAS DAS BOAS 

CONDIÇÕES FINANCEIRAS DAS PARTES - RECURSO DESPROVIDO 

SENTENÇA MANTIDA.[...] A parte que se insurge contra o deferimento da 

justiça gratuita deve fazer prova da boa condição financeira da outra.” 

(Ap 35624/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, 

Publicado no DJE 10/08/2018). “APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - 

FEITO PRINCIPAL - EXECUÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - 

AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO - 

EXECUÇÃO -PENHORA DESCONSTITUÍDA ANTES DA TRIANGULAÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO EMBARGANTE - 

PERDA DO OBJETO - SUCUMBÊNCIA DO EMBARGADO - CITAÇÃO NÃO 

REALIZADA - DESCABIMENTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A 

declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do 

CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser 

afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância 

ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, 

CF).Tendo havido a desconstituição da constrição no feito principal antes 

da citação nos Embargos de Terceiro, ocorre a perda superveniente do 

objeto da lide e é indevida a condenação do embargado ao pagamento dos 

ônus sucumbenciais.” (Ap 41647/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018) Demais disso, destaco que, na 

forma do art. 99, § 4º, do hodierno CPC, “A assistência do requerente por 

advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”. 

Feitas essas considerações, mantenho a concessão da assistência 

judiciária ao autor. DAS TAXAS E TARIFAS Afirma o autor ser indevida a 

cobrança de tarifa de cadastro no valor de R$ 659,00, tarifa de avaliação 

do bem R$ 395,00, registro de contrato R$ 347,52 e um título de 

Capitalização Parc Premiável em R$ 154,26. Cumpre observar que, ante a 

discrepância existente na jurisprudência pátria, foi selecionado o REsp 

1.251.331-RS como representativo de controvérsia, sendo delimitadas as 

seguintes teses para os efeitos do art. 543-C do CPC/73: “1ª Tese: Nos 

contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da 

Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura 

de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para 

o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso 

concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 

30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas 

físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma 

padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais 

tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e 

da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o 

mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro 

expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade 

monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento 

entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes 

convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de 

Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, 

sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial 

parcialmente provido.” (STJ, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO). Posteriormente, 

foi julgada a Reclamação n. 14.696-RJ, processada sob o rito estabelecido 

na Resolução n. 12/2009-STJ, sendo importante destacar a ementa deste 

último, por aclarar ainda mais a questão: “RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 

12/2009-STJ. TARIFAS BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. RESP 

N. 1.251.331/RS JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. 

RESOLUÇÕES DO CMN-BACEN. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. [...] 3. Se 

assinado até 29.4.2008, sua regência é a da Resolução CMN 2.303/1996. 

Salvo as exceções nela previstas (serviços descritos como básicos), os 

serviços efetivamente contratados e prestados podiam ser cobrados. A 

TAC e a TEC, porque não proibidas pela legislação de regência, podiam 

ser validamente pactuadas, ressalvado abuso a ser verificado caso a 

caso, de forma fundamentada em parâmetros do mesmo segmento de 

mercado. 4. Se assinado a partir de 30.4.2008, o contrato rege-se pela 

Resolução CMN 3.518/2007 e, posteriormente, tem-se a Resolução CMN 

3.919/2010. Somente passaram a ser passíveis de cobrança os serviços 

prioritários definidos pelas autoridades monetárias. A TAC e a TEC não 

integram a lista de tarifas permitidas. A Tarifa de Cadastro é 

expressamente autorizada, podendo ser cobrada apenas no início do 

relacionamento com o cliente. As restrições à cobrança por serviços de 

terceiros passaram a ser ditadas pela Resolução n. 3.954-CMN, de 

24.2.2011. [...] 6. Nos termos do assentado no REsp 1.251.331/RS, a tarifa 

contratada de forma expressa e clara, correspondente a serviço 

efetivamente prestado, obedecida a legislação de regência na data do 

contrato, somente poderá ser invalidada em caso de "abuso devidamente 

comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos 

de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera 

remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do 

magistrado." [...] 8. Reclamação procedente”. (STJ - Rcl 14.696/RJ, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

26/03/2014, DJe 09/04/2014). Nesta decisão, restou sedimentado que, aos 

contratos assinados até 29/04/2008, sob a regência da Resolução CMN n. 

2303/96, eram vedadas as tarifas elencadas conforme esta resolução, 

que tratam notadamente de cobranças inerentes a contrato de conta 

corrente e cartão, restando consignado no art. 2º a permissão da 

incidência de outras tarifas, desde que informadas ao consumidor. Ou 

seja, os encargos previamente contratados e não elencados no art. 1º 

eram permitidos. A partir de 30/04/2008, passou a vigorar a Resolução 

CMN 3.518/2007, complementada pela Circular n. 3.371/2007, que 

autorizava, dentre os encargos mencionados, apenas a cobrança de 

tarifa de cadastro e de tarifa de renovação de cadastro, sendo a última 

abolida pela Circular 3466/2009, não prevendo a possibilidade de se 

cobrar TAC, TEC, dentre outros. Imperioso se faz destacar, ainda, o 

posicionamento Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto a 

matéria, ambas de 29/02/2016: Súmula 566: “Nos contratos bancários 

posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 
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30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do 

relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. Súmula 565: 

“A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de 

carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida 

apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da 

Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008”. Nesta mesma linha de 

raciocínio, por meio de outro recurso representativo de controvérsia – 

Recurso Especial n. 1.578.553-SP, julgado em 28/11/2018, restou 

sedimentado, para fins do art. 1.040 do CPC: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR 

SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO 

BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE 

A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR 

VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO 

CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE 

E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO 

EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA 

ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. 

DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a 

partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja 

diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito 

das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 

1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança 

de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a 

especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade 

da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do 

correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, 

data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a 

cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da 

onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado 

em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de 

despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da 

cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade 

de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO 

CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por 

onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros 

("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, 

mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de 

avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL 

PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 

06/12/2018) No caso em tela, ao se ter em vista que este contrato foi 

firmado aos 01/03/2017, por não haver parâmetros que indiquem 

abusividade no valor cobrado a título de tarifa de cadastro em R$ 659,00, 

descabe o pleito de sua devolução, notadamente por meio do documento 

Id. 25226606 e seguintes, apresentados pela requerida. Quanto ao 

Registro de Contrato e Tarifa de Avaliação, nos fundamentos do aludido 

Repetitivo quanto ao caso concreto em apreço naquele acórdão, restou 

consignado: “Sob a ótica do direito do consumidor, entretanto, cumpre 

fazer algumas ressalvas, com base nas questões que foram suscitadas 

nos recursos afetados. Essa controvérsia é frequente quanto à tarifa de 

avaliação do bem dado em garantia, pois os consumidores são cobrados 

pela avaliação do bem, sem que tenha havido a comprovação da efetiva 

prestação desse serviço. No caso dos recursos ora afetados, por 

exemplo, as instituições financeiras não trouxeram, em suas 

contestações, nenhum laudo de avaliação que comprovasse a efetiva 

prestação de serviço de avaliação do veículo usado. [...] Por fim, no que 

tange à tarifas de registro do contrato, valem as mesmas considerações 

acima deduzidas, acerca da efetiva prestação do serviço e do controle da 

onerosidade excessiva. [...] Por sua vez, a cobrança pelo registro do 

contrato corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois 

documento de fl. 24, juntado pela próprio consumidor, revela que o 

gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no 

documento do veículo.” Considerando que nos documentos Id. 10692824 

resta comprovado o registro do gravame no Detran/MT, não há ensejo à 

pretensão de ressarcimento da tarifa de registro de contrato. De tal modo, 

à míngua de controvérsia acerca da abusividade do valor cobrado, é de 

se manter a validade dessa cobrança. Todavia, melhor sorte não socorre 

o Banco quanto a tarifa de avaliação do bem em R$ 395,00, por não haver 

a demonstração, pela instituição financeira, de que efetivamente ocorreu a 

prestação deste serviço, apesar de enumerado no ID.25226237 pag.3. De 

tal modo, na forma do Recurso Repetitivo em comento, possui a parte 

autora o direito ao seu ressarcimento. Concernente ao pedido de 

restituição do “Capitalização Parc Premiável” em R$ 154,26, destaco a sua 

de f in ição ,  con fo rme Por ta l  do  Governo  Federa l  ( i n 

http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2012/04/titulo-de-capitaliza

cao): “Adquirir um título de capitalização é uma forma de economizar 

dinheiro de maneira programada, com prazos e taxa de juros previamente 

determinados. Os depósitos, que podem ser frequentes ou únicos, 

recebem rendimentos e, dependendo do tipo de capitalização, dão direito a 

prêmios. Geralmente, os sorteios são baseados na extração da Loteria 

Federal. O título de capitalização só pode ser comercializado pelas 

Sociedades de Capitalização (casas lotéricas, bancos, dentre outras) 

devidamente autorizadas a funcionar pela Superintendência de Seguros 

Privados (Susep), órgão que também é responsável pela fiscalização das 

operações do setor no País. Ao final do plano (cuja vigência é igual ou 

superior a 12 meses), o contratante tem o direito de resgatar parte dos 

valores depositados (75%) ou o total corrigidos conforme porcentagem 

prevista contratualmente, que varia de 20% a 100% da taxa de juros da 

poupança. Do montante pago, uma parte destina-se a custear os sorteios 

e o restante é destinado às chamadas cotas de carregamento, que visam 

cobrir as despesas administrativas e operacionais das empresas que 

comercializam o produto.” Em se tratando de título de capitalização, sem a 

possibilidade de resgate antecipado, sendo no período auferido vantagens 

quanto aos sorteios ofertados, indefiro o pleito. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE 

CAPITALIZAÇÃO - IMPOISSIBILIDADE DE RESGATE ANTECIPADO TOTAL 

DO VALOR INVESTIDO - CONDUTA ABUSIVA DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA - 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. I - Ao dever de reparar impõe-se 

configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 

186 e 187 do Código Civil, de modo que, ausente um destes requisitos, 

inviabiliza-se a condenação, ressalvada a hipótese de responsabilidade 

objetiva, na qual prescindível a demonstração da culpa. II - Constatado que 

o título de capitalização adquirido pela autora é claro quanto à 

impossibilidade de resgate antecipado total do valor investido, e não 

comprovada a prática de venda casada ou a incapacidade de 

compreensão da autora acerca dos termos da contratação, não há 

falar-se em prática abusiva por parte da instituição financeira e, por 

consequência, em nulidade do negócio.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0720.15.000299-9/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 21/02/2017, publicação da súmula em 24/02/2017). 

Por fim, faço constar que, apesar de na petição inicial o autor se insurgir 

apenas em face de as taxas e tarifas administrativas em baila, afirmando 

expressamente reconhecer a contratação do crédito de R$ 35.000,00, do 

IOF e seguro de garantia mecânica, na impugnação à contestação Id. 

25729794, inovou ao afirmar que a cobrança de seguro garantia mecânica 

se deu em prática de venda casada. Levando-se em conta os termos da 

inicial, não cabe ao autor apresentar novo pedido sobre o mesmo ponto no 

qual já havia confirmado a legalidade, de modo que deixo de considerar a 

manifestação em comento. DO DANO MORAL Quanto aos danos morais, 

há de se ressalvar o dispositivo constitucional a respeito - art. 5º, inciso X, 

da CF/88, nos seguintes termos: "Art. 5º. (...) X - São invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação." A propósito do tema, SÉRGIO CAVALIERI FILHO in Programa de 

Responsabilidade Civil, Malheiros Editores, pg. 74/75, leciona que: 

"Enquanto o dano material importa em lesão de bem patrimonial, gerando 

prejuízo econômico passível de reparação, o dano moral é lesão de bem 

integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a 

integridade física e psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, 

vexame e humilhação à vítima." No caso dos autos, a despeito da 

responsabilidade objetiva do Banco, na forma disposta no art. 14 do CDC, 

tenho que não restou configurado, no caso em apreço, dano à imagem, à 

intimidade, à vida privada ou à honra e à dignidade do autor, mas mero 

dissabor, aborrecimento, incômodo, que não ensejam indenização por 

dano moral, caracterizadores dos requisitos inerentes da responsabilidade 

civil. Considerando que a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que 

não é qualquer dissabor vivido pelo ser humano que lhe dá direito ao 

recebimento de indenização, tem-se que a mera cobrança de encargos, 

ainda que reconhecidos em juízo como abusivos, não é capaz de 

provocar, por si só, danos à personalidade do indivíduo. Para o 

acolhimento de pretensão reparatória, mister se faz a demonstração da 

efetiva existência de defeito na prestação dos serviços, bem como do 
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nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os prejuízos cuja 

reparação se pretende. Isso porque, já que a instituição financeira, em não 

havendo prova em contrário, agiu no exercício regular de seu direito e em 

conformidade com o disposto nas cláusulas contratuais estabelecidas 

entre as partes. Neste sentido: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE 

SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

ÓRTESE. URGÊNCIA. PAGAMENTO PARTICULAR PELO BENEFICIÁRIO. 

REEMBOLSO. CONSUMIDOR. DESVANTAGEM EXAGERADA. DANO 

MORAL. MERO ABORRECIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. [...] 

7. Aborrecimentos decorrentes de relações contratuais, na forma como 

ocorrido na hipótese dos autos, estão ligados a vivência em sociedade, 

cujas expectativas são desatendidas de modo corriqueiro e nem por isso 

surgem abalos psicológicos com contornos sensíveis de violação à 

dignidade da pessoa humana. 8. Recurso especial parcialmente conhecido 

e, nessa extensão, parcialmente provido.” (REsp 1731762/GO, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 

28/05/2018) “RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO 

- REPETIÇÃO DA TESE QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL - 

ARGUMENTAÇÃO IMPROCEDENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. O dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, 

requer a demonstração: (i) da conduta do agente (omissiva ou comissiva), 

(ii) do dano e (iii) do nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e 

a conduta do agente, o que no caso concreto, não ficou evidenciado 

nenhum desses elementos. Ademais não fora apontado de forma 

detalhada quais os abalos morais suportados, levando a crer que a 

situação pela qual passou consistiu em mero aborrecimento inerente às 

relações cotidianas. No tocante ao descumprimento do prazo legal para os 

banco apresentarem documentos de seus correntistas, nota-se que 

referida tese não foi alegada na fase do julgamento do Apelo.Não cabe, 

portanto, invocar a questão por meio do Agravo Interno, eis que se trata 

de inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento 

jurídico.Tratando-se de decisão unânime de improcedência deste recurso, 

aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, § 4º do CPC/15.” (TJMT - Ag 

9525/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 

22/05/2018) “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO BANCÁRIO - LEASING - CONTRATO QUITADO - PARCIAL 

PROCEDÊNCIA – [...] - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - APELO 

DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ 

DESPROVIDO. [...] O reconhecimento da abusividade de algumas cláusulas 

contratuais capaz de autorizar seu afastamento via ação revisional, não 

configura, só por si, crime contra o consumidor, tampouco danos morais 

indenizáveis, não ultrapassando os umbrais do mero aborrecimento, 

máxime quando, embora abusivos os encargos afastados, foram 

livremente pactuados.” (Ap 114112/2010, DRA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO) O fato é que o 

aborrecimento da parte consumidora não induz automaticamente à 

indenização. Não havendo elementos nos autos aptos a demonstrarem 

que o autor sofreu efetivo prejuízo moral, humilhação, vergonha ou 

constrangimento públicos, não se pode falar em indenização por dano 

moral. Desta sorte, rejeito este requerimento. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO 

Concernente ao requerimento de repetição do indébito, constato que, não 

obstante a revisão em parte das cláusulas pactuadas, para a condenação 

ao pagamento da devolução em dobro do que foi cobrado a maior faz-se 

necessário a demonstração da má-fé da parte, o que não se vislumbra no 

caso em comento. Nesse sentido, a Súmula 159/STF: “Cobrança 

excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1531 do 

Código Civil.” Na mesma vertente, a orientação firmada pelo STJ: 

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. NOTA PROMISSÓRIA. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE VALORES JÁ AMORTIZADOS. 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL 2002. MÁ-FÉ DO 

CREDOR NÃO COMPROVADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A aplicação da penalidade prevista 

no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do 

credor. Precedentes. 2. O eg. Tribunal de origem reconheceu não estar 

comprovada a má-fé da credora em razão da cobrança de valores já 

amortizados pelos devedores, uma vez que prontamente providenciou o 

abatimento do excesso após o reconhecimento do equívoco em sede de 

embargos à execução. A alteração desse entendimento importa, 

necessariamente, o reexame do conjunto probatório dos autos, o que é 

vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. 

Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1349905/PR, 

Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, 

DJe 13/03/2019) Posto isso, indefiro o pedido de devolução em dobro, 

devendo o pagamento a maior ser restituído de forma simples, atualizado 

com juros de mora de 1% ao mês computado da citação e correção 

monetária pelo INPC, da contratação, mediante a compensação ao saldo 

devedor, se houver. DA TUTELA ANTECIPADA Observo que, na decisão 

interlocutória Id. 10881284, foram rejeitados os pedidos formulados em 

tutela antecipada. Por não ter ocorrido a alteração da situação fática, 

tampouco o manejo de recurso pelas partes, mantenho tal indeferimento 

na forma fixada. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por 

MARCO ANTÔNIO FIGUEIREDO PAZ em face de B V FINANCEIRA S.A 

C.F.I., apenas para determinar a restituição, de forma simples, da 

cobrança de tarifa de avaliação do bem em R$ 395,00, corrigido com juros 

de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo 

INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se 

for o caso. Por ter a ré decaído de parte mínima, condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de 

cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência 

judiciária. Por fim, determino a anotação quanto ao correto valor da causa, 

em R$ 12.376,32, conforme emenda Id. 18527517 e decisão Id. 22854467. 

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de abril de 

2.020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Edital Citação

Edital citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020174-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE GONCALVES DE MORAES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA PROCESSO n. 

1020174-77.2018.8.11.0041; Valor da causa: R$ 11.972,58; ESPÉCIE: 

[Alienação Fiduciária]; TIPO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159); 

POLO ATIVO: Nome: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA Endereço: AVENIDA PAULISTA, 2028, - DE 1512 A 2132 - LADO 

PAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01310-200 POLO PASSIVO: 

Nome: ALINE GONCALVES DE MORAES FINALIDADE: CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados 

da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 

assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste edital. RESUMO DA INICIAL: A parte exequente 

ingressou com Ação de Execução contra a parte executada, ante o 

inadimplemento do débito, visando o recebimento do valor acima descrito. 

DESPACHO/ DECISÃO: "Vistos, etc. Trata-se de Ação de Execução sem a 

citação da Executada até o presente momento. Destarte, ante a certidão 

de ID. 20831220, defiro o requerimento de ID. 24832501 e procedo a 

pesquisa de endereço da Ré, momento em que foi declinado o mesmo da 

exordial (extrato anexo). Por conseguinte, proceda-se a citação editalícia 

da Executada, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor. Após a certificação, nos termos do 

artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor 

Público em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 
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devidos fins. Após, concluso para sentença. Cumpra-se." Advertência: 

Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, expirado o prazo 

deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, MARCOS VINICIUS MARINI KOZAN, digitei. CUIABÁ, 14 de abril de 

2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

1.205 da CNGC - FORO JUDICIAL - PJMT OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Edital citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016189-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT17300-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO RAMOS VARANDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA PROCESSO n. 

1016189-71.2016.8.11.0041; Valor da causa: R$ 36.348,41; ESPÉCIE: 

[Busca e Apreensão]; TIPO: BUSCA E APREENSÃO (181); POLO ATIVO: 

Nome: ITAU UNIBANCO S/A Endereço: CENTRO EMPRESARIAL ITAÚ 

CONCEIÇÃO, PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100, 

PARQUE JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04344-902 POLO 

PASSIVO: Nome: ROGERIO RAMOS VARANDA FINALIDADE: CITAÇÃO 

DO(S) REQUERIDO(S) acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da ação que lhe(s) é proposta, consoante consta 

da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial. RESUMO DA INICIAL: A parte autora ingressou 

com Ação de Busca e Apreensão, visando a restituição do bem descrito 

na petição inicial, ante a inadimplência da parte requerida. DESPACHO/ 

DECISÃO: "Vistos, etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com 

liminar cumprida aos 24/11/2016 (ID. 4304074), sem a citação do 

Requerido até o presente momento, estando o bem já em nome de terceiro, 

conforme extrato do Renajud. Destarte, ante a certidão de ID. 18756377, 

defiro o requerimento de ID. 25486480, portanto proceda-se a citação 

editalícia do Réu, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor. Após a certificação, nos termos do 

artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor 

Público em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins. Após, concluso para sentença. Cumpra-se." Advertência: 

Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, expirado o prazo 

deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, MARCOS VINICIUS MARINI KOZAN, digitei. CUIABÁ, 14 de abril de 

2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

1.205 da CNGC - FORO JUDICIAL - PJMT OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Edital citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019557-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROX PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (EXECUTADO)

 

xpe PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA PROCESSO n. 

1019557-83.2019.8.11.0041; Valor da causa: R$ 461.458,76; ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários]; TIPO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159); POLO ATIVO: Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Endereço: 

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2035 e 2041, BLOCO A, 

VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04543-011 POLO 

PASSIVO: Nome: SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM 

MEDICINA INTERNA LTDA; Nome: PROX PARTICIPACOES LTDA 

FINALIDADE: CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste edital. RESUMO DA INICIAL: A parte exequente ingressou com 

Ação de Execução contra a parte executada, ante o inadimplemento do 
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débito, visando o recebimento do valor acima descrito. DESPACHO/ 

DECISÃO: "Vistos etc... Defiro o pleito formulado pelo exequente de ID. 

24634535, procedendo por meio do sistema Infojud, ocasião em que foram 

declinados os mesmos endereços da exordial (extratos em anexo). Desta 

feita, em celebração ao princípio da celeridade processual, proceda-se a 

citação editalícia das executadas, nos termos do artigo 257, inciso II do 

CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor. Após a 

certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como 

curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser 

intimado pessoalmente para os devidos fins. Tudo cumprido, concluso 

para deliberações. Cumpra-se." Advertência: Fica(m) ainda advertido(s) 

o(s) executado(s) de que, expirado o prazo deste edital de citação, 

terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para opor(oporem) embargos. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS VINICIUS 

MARINI KOZAN, digitei. CUIABÁ, 14 de abril de 2020. Deivison Figueiredo 

Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 1.205 da CNGC - FORO 

JUDICIAL - PJMT OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Edital citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013123-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINO, MELLO OLIVEIRA & HADDAD LTDA - EPP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA PROCESSO n. 

1013123-49.2017.8.11.0041; Valor da causa: R$ 34.331,89; ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários]; TIPO: MONITÓRIA (40); POLO ATIVO: Nome: 

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA Endereço: PRAÇA QUINZE DE 

NOVEMBRO, 20, 11 andar, Salas 1101 e 1102, 12 andar, sala 1201, 

CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20010-010 Nome: KIRTON BANK S/A 

BANCO MULTIPLO Endereço: TRAVESSA OLIVEIRA BELLO, 34, 4 andar, 

CENTRO, CURITIBA - PR - CEP: 80020-030 POLO PASSIVO: Nome: 

MARINO, MELLO OLIVEIRA & HADDAD LTDA - EPP FINALIDADE: CITAÇÃO 

DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte autora 

consistente no valor de R$ 34.331,89 e dos honorários advocatícios de 

5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final do edital (art. 

231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 

702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral 

pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará isento(a) do pagamento 

de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 

reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, 

poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste edital. RESUMO DA INICIAL: A parte 

autora ingressou com Ação Monitória contra a parte Requerida, ante o 

inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária, visando o recebimento do 

valor acima descrito. DESPACHO/ DECISÃO: "Vistos etc... Indefiro o pleito 

formulado pelo requerente na petição de ID. 24956868, tendo em vista que 

já fora realizada pesquisa de endereço via sistema Infojud, que é o mais 

completo disponível ao Poder Judiciário para esse fim. Desta feita, em 

celebração ao princípio da celeridade processual, proceda-se a citação 

editalícia da empresa requerida, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, 

via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor. Após a certificação, 

nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o 

Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins. Tudo cumprido, concluso para 

deliberações. Cumpra-se." Advertência: 1. O prazo é contado do término 

do prazo deste edital. 2. Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos (art.701, § 2º, do CPC). 3. 

Os embargos deverão ser assinados por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). 5. Efetuando o pagamento no prazo indicado, ficará o polo passivo 

isento das custas processuais. (art. 701, §1º, CPC). E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS VINÍCIUS MARINI 

KOZAN, digitei. CUIABÁ, 14 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 1.205 da CNGC - FORO JUDICIAL - 

PJMT OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Edital citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1048938-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPARI PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

CLEVERSON CAMPOS CONTO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA PROCESSO n. 

1048938-39.2019.8.11.0041; Valor da causa: R$ 206.908,61; ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários]; TIPO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159); POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO Endereço: RUA I, 

105, Edificio Eldorado Hill Office - salas 41 e 42, JARDIM ALVORADA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78048-487 POLO PASSIVO: Nome: CLEVERSON 

CAMPOS CONTO; Nome: CAMPARI PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - 

ME FINALIDADE: CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste edital. RESUMO DA INICIAL: A parte exequente ingressou com 

Ação de Execução contra a parte executada, ante o inadimplemento do 

débito, visando o recebimento do valor acima descrito. DESPACHO/ 

DECISÃO: "Vistos etc... Defiro o pleito formulado pela exequente de ID. 

29846385, procedendo por meio do sistema Infojud, ocasião em que foram 

declinados endereços já diligenciados sem êxito (extratos em anexo). 

Desta feita, em celebração ao princípio da celeridade processual, 

proceda-se a citação editalícia dos executados, nos termos do artigo 257, 

inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor. 

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins. Tudo cumprido, concluso 

para deliberações. Cumpra-se." Advertência: Fica(m) ainda advertido(s) 

o(s) executado(s) de que, expirado o prazo deste edital de citação, 

terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para opor(oporem) embargos. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS VINICIUS 

MARINI KOZAN, digitei. CUIABÁ, 14 de abril de 2020. Deivison Figueiredo 

Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 1.205 da CNGC - FORO 

JUDICIAL - PJMT OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Edital citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023396-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO ACOSTA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA PROCESSO n. 

1023396-53.2018.8.11.0041; Valor da causa: R$ 10.608,63; ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários]; TIPO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159); POLO ATIVO: Nome: SICREDI CENTRO NORTE Endereço: Avenida 

Mato Grosso, 1157, Cidade Nova, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 POLO PASSIVO: Nome: RONALDO ACOSTA FINALIDADE: 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(s), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 3 

(três) dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito 

acima descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à 

penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe 

serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a 

satisfação da dívida, conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste edital. RESUMO 

DA INICIAL: A parte exequente ingressou com Ação de Execução contra a 

parte executada, ante o inadimplemento do débito, visando o recebimento 

do valor acima descrito. DESPACHO/ DECISÃO: "Vistos etc... Defiro o 

pleito formulado pela exequente de ID. 25672886, procedendo por meio do 

sistema Infojud, ocasião em que foi declinado endereço já diligenciado 

conforme certidão de ID. 19852529 (extrato em anexo). Desta feita, em 

celebração ao princípio da celeridade processual, proceda-se a citação 

editalícia do executado, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, 

o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor. Após a certificação, nos 

termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o 

Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins. Tudo cumprido, concluso para 

deliberações. Cumpra-se." Advertência: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) 

executado(s) de que, expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) 

o prazo de 15 (quinze) dias para opor(oporem) embargos. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS VINICIUS MARINI 

KOZAN, digitei. CUIABÁ, 14 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 1.205 da CNGC - FORO JUDICIAL - 

PJMT OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Edital citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036665-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYSON RIBEIRO DELGADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA PROCESSO n. 

1036665-96.2017.8.11.0041; Valor da causa: R$ 20.719,10; ESPÉCIE: 

[Busca e Apreensão]; TIPO: BUSCA E APREENSÃO (181); POLO ATIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: MAYSON RIBEIRO DELGADO 

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) REQUERIDO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial. RESUMO DA INICIAL: A 

parte autora ingressou com Ação de Busca e Apreensão, visando a 

restituição do bem descrito na petição inicial, ante a inadimplência da parte 

requerida. DESPACHO/ DECISÃO: "Vistos, etc. Trata-se de Ação de Busca 

e Apreensão, ajuizada em 05/12/2017, com liminar parcialmente cumprida 

em 21/01/2019 (ID. 17646949), estando pendente a citação do Requerido. 

Posto isto, defiro o pleito contido no ID. 19792092, procedendo a busca de 

endereço do Devedor, momento em que obtive êxito (extrato anexo). 

Assim, expeça-se mandado de citação a ser cumprido no endereço: 

Avenida B, n° 01, Quadra 29, Bairro Altos da Gloria, nesta capital, ficando 

desde já a Instituição Financeira intimada para, em 15 dias promover ao 

recolhimento das diligências, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, 

que implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse. Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios imprestáveis 

ao deslinde do feito, intime-se o Banco, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação. No 

mais, retornando as diligências negativas e em celebração ao princípio da 

celeridade processual, proceda-se a citação editalícia do Requerido, nos 

termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor. Após a certificação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em 

atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos 

fins. Cumpra-se." Advertência: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) 

executado(s) de que, expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) 

o prazo de 15 (quinze) dias para opor(oporem) embargos. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS VINICIUS MARINI 

KOZAN, digitei. CUIABÁ, 14 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 1.205 da CNGC - FORO JUDICIAL - 

PJMT OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Edital citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017562-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS DOS ANJOS SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

ANA CARLA SALGADO SA MAIA FORTES (EXECUTADO)

ALIANCA DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA PROCESSO n. 

1017562-40.2016.8.11.0041; Valor da causa: R$ 49.838,50; ESPÉCIE: 

[Cédula de Crédito Bancário]; TIPO: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159); POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A, S/N, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: MATEUS DOS 

ANJOS SILVA JUNIOR FINALIDADE: CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial 

a seguir resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste edital. RESUMO DA INICIAL: A parte exequente ingressou com 

Ação de Execução contra a parte executada, ante o inadimplemento do 

débito, visando o recebimento do valor acima descrito. DESPACHO/ 

DECISÃO: "Vistos, etc. Trata-se Ação de Execução, na qual foram citadas 

apenas duas Executadas, Aliança Distribuidora de Perfumaria e 

Cosméticos Ltda-Me e Ana Clara Salgado Sá Maia Fortes. (ID. 5563276), 

estando pendente apenas a citação do Executado Mateus Dos Anjos Silva 

Júnior. Assim, defiro o pleito de ID. 18438489 quanto a pesquisa de 

endereço do Executado Mateus Dos Anjos Silva Júnior, momento em que 

obtive êxito (extrato em anexo). Desta feita, expeça-se mandado de 

citação, a ser cumprido no endereço: Avenida Professor Ranulfo Paes de 

Barros, n° 719, Bairro Verdão, nesta capital, ficando desde já o Exequente 

intimado para, em 15 dias promover ao recolhimento das diligências, nos 

termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado, salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse. Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios 

imprestáveis ao deslinde do feito, intime-se o Banco, via correio com aviso 
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de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação. No 

mais, retornando as diligências negativas e visando a celebração ao 

princípio da celeridade processual, proceda-se a citação editalícia do 

Executado Mateus Dos Anjos Silva Júnior, nos termos do artigo 257, inciso 

II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor. Após a 

certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como 

curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser 

intimado pessoalmente para os devidos fins. No que tange a certidão de 

ID. 7258121 verifico que o Executado Mateus não foi citado, portanto 

torno-a SEM EFEITO. Ante as certidões de ID’s. 5563276 e 6683882, intimo 

a Instituição Financeira para, em 15 dias depositar o valor referente às 

diligências efetuadas na conta dos respectivos Oficiais de Justiça. Em 

caso de silêncio intime-se este para adotar as medidas cabíveis para 

recebimento de seu crédito. Cumpra-se." Advertência: Fica(m) ainda 

advertido(s) o(s) executado(s) de que, expirado o prazo deste edital de 

citação, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para opor(oporem) 

embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS 

VINICIUS MARINI KOZAN, digitei. CUIABÁ, 14 de abril de 2020. Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 1.205 da CNGC - 

FORO JUDICIAL - PJMT OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Edital citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017486-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DE GODOY ESTEVAM FERREIRA 02554951101 (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA PROCESSO n. 

1017486-16.2016.8.11.0041; Valor da causa: R$ 34.969,25; ESPÉCIE: 

[Cédula de Crédito Bancário]; TIPO: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159); POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A, S/N, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: EDUARDO DE 

GODOY ESTEVAM FERREIRA 02554951101 FINALIDADE: CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste edital. RESUMO DA INICIAL: A 

parte exequente ingressou com Ação de Execução contra a parte 

executada, ante o inadimplemento do débito, visando o recebimento do 

valor acima descrito. DESPACHO/ DECISÃO: "Vistos, etc. Defiro o pleito 

contido no ID. 3220593, procedendo a pesquisa do endereço dos 

executados, momento em que foi declinado o mesmo da exordial (extrato 

em anexo). Assim, ante as diligências negativas (ID. 17282828), 

esgotando-se os meios deste juízo e da instituição financeira em localizar 

o executado, proceda-se a citação editalícia do requerido, nos termos do 

artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor. Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, 

nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, 

que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins. No mais, 

apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

dos devedores passíveis de serem arrestados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor. De fato, 

vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de 

localizar bens dos executados passíveis de serem arrestados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo). Sem prejuízo, intimo o exequente para que 

se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito, indique bens 

passíveis de serem arrestados/penhorados, no prazo de 15 dias, 

apresente a planilha atualizada de débito ou requeira o que entender de 

direito, no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito por manifesto 

desinteresse. Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios imprestáveis 

ao deslinde do feito, intime-se a exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação. 

Cumpra-se." Advertência: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de 

que, expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS VINICIUS MARINI KOZAN, digitei. 

CUIABÁ, 14 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário 

Autorizado pelo artigo 1.205 da CNGC - FORO JUDICIAL - PJMT 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Edital citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023946-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))
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MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA PROCESSO n. 

1023946-82.2017.8.11.0041; Valor da causa: R$ 32.897,13; ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários]; TIPO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159); POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., s/n, AV CIDADE DE DEUS - PREDIO PRATA 2 ANDAR, 

VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: 

MAURICIO DOS SANTOS FINALIDADE: CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 

assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste edital. RESUMO DA INICIAL: A parte exequente 

ingressou com Ação de Execução contra a parte executada, ante o 

inadimplemento do débito, visando o recebimento do valor acima descrito. 

DESPACHO/ DECISÃO: " Vistos, etc. Defiro o pleito contido no ID. 

19512238, procedendo a pesquisa do endereço do executado, momento 

em que obtive êxito (extrato anexo). Desta feita, expeça-se mandado de 

citação, a ser cumprido no endereço: Avenida Tenente Coronel Duarte, n° 

215, Bairro Centro Norte, nesta capital, ficando o exequente intimado para, 

em 15 dias promover ao recolhimento das diligências, nos termos do 

Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, 

salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse. Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios 

imprestáveis ao deslinde do feito, intime-se o banco, via correio com aviso 

de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação. No 

mais, retornando as diligências negativas e visando a celebração ao 

princípio da celeridade processual, procedam-se as citações editalícias 

dos executados, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor. Após a certificação, nos termos do 

artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor 

Público em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins. Cumpra-se." Advertência: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) 

executado(s) de que, expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) 

o prazo de 15 (quinze) dias para opor(oporem) embargos. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS VINICIUS MARINI 

KOZAN, digitei. CUIABÁ, 14 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 1.205 da CNGC - FORO JUDICIAL - 

PJMT OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Edital citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024662-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE MICHELY FILIPPO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA PROCESSO n. 

1024662-75.2018.8.11.0041; Valor da causa: R$ 20.932,13; ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários]; TIPO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159); POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO Endereço: 

AVENIDA ARCHIMEDES PEREIRA LIMA, 6143, - LADO ÍMPAR, ALTOS DO 

COXIPÓ, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-505 POLO PASSIVO: Nome: ELAINE 

MICHELY FILIPPO FINALIDADE: CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial 

a seguir resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste edital. RESUMO DA INICIAL: A parte exequente ingressou com 

Ação de Execução contra a parte executada, ante o inadimplemento do 

débito, visando o recebimento do valor acima descrito. DESPACHO/ 

DECISÃO: "Vistos, etc. Defiro o pleito contido no ID. 17890558, 

procedendo a pesquisa de endereço da Executada, momento em que foi 

declinado o mesmo do contrato – ID. 14590110 – pág. 10 (extrato anexo). 

Assim, expeça-se mandado de citação a ser cumprido no endereço: Rua 

01, n° 10, Quadra 29, Bairro Parque Cuiabá, nesta capital, ficando desde já 

o Exequente intimado para, em 15 dias promover ao recolhimento das 

diligências, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse. Em caso de silêncio ou 

pedidos protelatórios imprestáveis ao deslinde do feito, intime-se o Banco, 

via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a 

mesma admoestação. No mais, retornando a diligência negativa, 

proceda-se a citação editalícia da Executada, nos termos do artigo 257, 

inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor. 

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins. Cumpra-se." Advertência: 

Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, expirado o prazo 

deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, MARCOS VINICIUS MARINI KOZAN, digitei. CUIABÁ, 14 de abril de 

2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 
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1.205 da CNGC - FORO JUDICIAL - PJMT OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Edital citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000352-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBERSON PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA PROCESSO n. 

1000352-39.2017.8.11.0041; Valor da causa: R$ 17.270,58; ESPÉCIE: 

[Acessão]; TIPO: BUSCA E APREENSÃO (181); POLO ATIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., S/N, CIDADE DE DEUS - 4 ANDAR - PREDIO PRATA, 

VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: 

DEBERSON PEREIRA DE OLIVEIRA FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) 

REQUERIDO(S) acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial. RESUMO DA INICIAL: A parte autora ingressou 

com Ação de Busca e Apreensão, visando a restituição do bem descrito 

na petição inicial, ante a inadimplência da parte requerida. DESPACHO/ 

DECISÃO: "Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação de Busca e 

Apreensão na qual o veículo foi apreendido conforme auto de ID. 4932941 

e já se encontra em nome de terceiro, sem citação do requerido na 

oportunidade. Não obstante o pleito formulado pelo banco na petição de ID. 

25016985 mister salientar que já fora efetuada pesquisa de endereço via 

sistema Infojud, que é o mais eficiente para esse fim. Desta feita, em 

celebração ao princípio da celeridade processual, proceda-se a citação 

editalícia, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá 

ser certificado pelo Sr. Gestor. Após a certificação, nos termos do artigo 

72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em 

atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos 

fins. Tudo cumprido, concluso para deliberações. Cumpra-se." 

Advertência: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS VINICIUS MARINI KOZAN, digitei. 

CUIABÁ, 14 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário 

Autorizado pelo artigo 1.205 da CNGC - FORO JUDICIAL - PJMT 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0006328-83.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUSTODIA MOURA RODRIGUES (EXECUTADO)

FURNAS DO BURITI CHURRASCARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

DIONISIO RODRIGUES (EXECUTADO)

FRANCIELE JAQUELINE RODRIGUES (EXECUTADO)

MARCIO ALESANDRO RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA HELIODORO ALVES OAB - MT10113-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora indicar outros bens passíveis de penhora, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004687-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIS CASSIANO MARTINS (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000138-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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RODRYGO ALEXANDRE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora materializar e comprovar 

o protocolo do(s) ofício(s) expedido(s) nos autos, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004378-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONISIA NETTO NUNES BARROSO (REU)

 

Deverá a Parte Autora indicar endereço completo para citação e 

apresentar a guia de recolhimento e comprovante de pagamento da 

diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o 

cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias úteis.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060878-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINAILA PARANHOS QUIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1060878-98.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: SINAILA PARANHOS QUIDA Vistos, etc. A 

pesquisa pretendida (Renajud) já foi realizada nos autos no id. 30049947, 

inclusive, com manifestação da parte exequente sobre a referida pesquisa 

no id. 30125325. Desta forma deverá a parte autora indicar outros bens 

passíveis de penhora, no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 

de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020016-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY SILVA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020016-90.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: KIRTON BANK S/A 

BANCO MULTIPLO EXECUTADO: WESLEY SILVA PEREIRA Vistos, etc. 

Faculto ao credor levantar o valor penhorado, expeça-se alvará. Após. 

deverá no prazo legal, indicar outros bens passíveis de penhora. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013115-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO ANDRADE DO AMARAL (EXEQUENTE)

AMARILDO A DO AMARAL & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ELIDIA NICOLAU DE ANDRADE AMARAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013115-04.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: AMARILDO A DO 

AMARAL & CIA LTDA - EPP, AMARILDO ANDRADE DO AMARAL, ELIDIA 

NICOLAU DE ANDRADE AMARAL EXECUTADO: SICREDI CENTRO NORTE 

Vistos, etc. Proceda-se penhora online. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de abril 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011734-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARRUDA & BOTELHO LTDA - ME (EXECUTADO)

IVANILDE DE ARRUDA BOTELHO (EXECUTADO)

ADRIANO GOMES DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1011734-29.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ARRUDA & BOTELHO LTDA - ME, IVANILDE DE ARRUDA 

BOTELHO, ADRIANO GOMES DE ARRUDA Vistos, etc. Proceda-se 

penhora online. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036801-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIDNEY ALVES MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT17658-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1036801-93.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: CIDNEY ALVES 

MOREIRA EXECUTADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos, etc. Em face da certidão de id. 31205776, intime-se a parte 

executada para pagar o saldo remanescente ali encontrado, sob pena de 

penhora. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000014-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUENO MUSSI & CIA LTDA - ME - ME (REU)

PATRICIA BUENO MUSSI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

marcos davi andrade OAB - MT11656-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000014-31.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA REU: BUENO MUSSI & CIA LTDA - ME - ME, PATRICIA BUENO MUSSI 

Vistos, etc. Com o trânsito em julgado, certifique-se sobre pagamento 
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voluntário nos termos do artigo 523 do CPC e cumprimento da obrigação. 

Em caso positivo diga o autor. Ao contrário, Converto a ação em Execução 

de Sentença e aplico a multa de dez por cento e fixo honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) do valor do débito. Caso em que, 

defiro a penhora on line, devendo ser atualizado o débito da inicial, com as 

verbas acima, acrescentando honorários fixados, custas e despesas 

processuais. Havendo apresentação de impugnação da execução de 

sentença, certifique-se a tempestividade. Em caso de alegação 

unicamente, de excesso de execução, certifique-se sobre apresentação 

de planilha devida com a especificação do valor que entende devido, pois 

em caso negativo será liminarmente rejeitada. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de 

abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022665-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAILDE HIPOLITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022665-28.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: RAILDE HIPOLITO Vistos, etc. Quanto ao pedido de 

inclusão do nome do executado junto ao Serasajud, cabe à própria 

Instituição Financeira proceder com a restrição pretendida. Deverá a parte 

autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal, indicando bens 

passíveis de penhora. Não cumprindo com a referida determinação, 

arquive-se o feito. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030547-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDUARDO PIRES DE MIRANDA (EXECUTADO)

ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOAO BELIZARIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1030547-70.2018.8.11.0041. EXECUTADO: ROYAL COMERCIO 

E SERVICOS LTDA - EPP, ANTONIO EDUARDO PIRES DE MIRANDA 

EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. 

Desnecessária a concessão de prazo, considerando que os prazos estão 

suspensos, de acordo com a Resolução nº 313, de 19 de março de 2020, 

editada/publicada pelo CNJ. Depreende-se nos autos que, quando dos 

julgados proferidos nos autos, a parte executada detinha conhecimento da 

providência a ser tomada no feito, pois foi devidamente intimada do retorno 

dos autos a este Juízo, conforme certificado no id. 31074758. A parte 

exequente, por sua vez, foi quem apresentou cálculo pericial, para fins de 

liquidação da sentença (id. 28835800). A parte executada, mesmo vindo 

aos autos, respectivamente no id. 29675933 e id. 29675938, teve 

conhecimento da apresentação de cálculo/liquidação da sentença, por 

parte do exequente (id. 28835800), porém, ao invés de manifestar sobre o 

referido, pugnou no id. 29675938, pela indicação de conta bancária, para 

recolhimento dos honorários do perito. Desta forma, mantenho a 

determinação dos autos (id. 29229841 e id. 30939734), devendo ali ser 

cumprido como consignado. Proceda-se com a vinculação do valor 

bloqueado dos autos. Em seguida, aguarde-se o início da perícia com as 

intimações necessárias. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de abril de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037475-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCELIO BARBOSA SARDINHA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016214-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIANNY OLIVEIRA COSTA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029634-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANK ARRUDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043668-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIL JOSE DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007337-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIM-TRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

THAIS NIELAND SOARES BORGES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO NOTA A 

PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de 

pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias. GABRIELLA GAHYVA 
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PAES E FIGUEIREDO Assessora

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007337-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIM-TRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

THAIS NIELAND SOARES BORGES (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0002527-87.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO OAB - SP318809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO TAVARES DE MELO FILHO (EXECUTADO)

ESPOLIO DE JAMIL BOUTROS NADAF (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO RODRIGUES GIMENES OAB - MT7064-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

LAYLA MUSSA NADAF OAB - 035.248.441-11 (REPRESENTANTE)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre certidão de id. 31222097 e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048883-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THYAGO DOS ANJOS CAMARGO (REQUERIDO)

 

Fica a parte autora intimada a apresentar guia de diligência devidamente 

recolhida ou postular por oferecimento de meios ao Sr. Meirinho para a 

devida expedição do mandado, no prazo de 05(cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014360-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE VALENTINA CHAGAS DE SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. NOTA A PARTE REQUERIDA: 

Deverá a Parte Requerida especificar as provas que pretende produzir, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012570-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUZA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. NOTA A PARTE REQUERIDA: 

Deverá a Parte Requerida especificar as provas que pretende produzir, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031090-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DAVID NASCIMENTO DE SIQUEIRA (REQUERIDO)

 

Fica a parte autora intimada a apresentar guia de diligência devidamente 

recolhida ou postular por oferecimento de meios ao Sr. Meirinho para 

expedição do mandado necessário, no prazo de 05(cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039526-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO COURY (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1014277-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE PNEUS CENTRO OESTE EIRELI - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

impugnação aos embargos acostada aos autos e especificar as provas 

que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. NOTA A PARTE 

REQUERIDA: Deverá a Parte Requerida especificar as provas que 

pretende produzir, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027695-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 299 de 665



(ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. NOTA A PARTE REQUERIDA: 

Deverá a Parte Requerida especificar as provas que pretende produzir, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012947-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DE SOUZA MENESES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. NOTA A PARTE REQUERIDA: 

Deverá a Parte Requerida especificar as provas que pretende produzir, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003114-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA DE MORAES FERNANDES (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES (EXECUTADO)

CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre exceção de pré-executividade de 

id 31098918, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1016502-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILSON MAGALHAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS OAB - MT23174/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016502-90.2020.8.11.0041. AUTOR(A): EVANILSON MAGALHAES DA 

SILVA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Defiro Justiça 

Gratuita. Anote-se. É sabido que o Novo Código de Processo Civil eliminou 

as cautelares em espécie, dentre a qual ação de exibição de documentos 

e passou a instrumentalizar a produção antecipada de provas por ação 

autônoma regulada pelos arts. 381 a 383 do NCPC. Contudo, o direito 

material pleiteado nesta ação é o próprio documento em si, não é a 

pretensão produção de provas para futura ação. Dessa forma, entendo 

que a presente demanda tem como objetivo o exercício de direito sobre o 

conteúdo dos documentos já informados e a exibição será ordinária e 

satisfativa de direito, aplicando-se o procedimento comum nos termos do 

art. 318 do NCPC. Desta forma, demonstrado a probabilidade do direito e o 

perigo de dano nos termos do art. 300 do NCPC e concedo a liminar para 

que o requerido apresente os documentos especificados na inicial em 5 

(cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

limitado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser revertido para 

autora, de acordo com o Enunciado nº 54 do Fórum de Permanente de 

Processualistas Civis no qual ficou superada a Súmula nº 372 do STJ 

após a entrada do Novo Código de Processo Civil de 2015.Expeça-se o 

necessário. Considerando que desde a entrada em vigor no NCPC, 

nenhum acordo foi homologado nesta Vara Especializada, tornando 

dispensável o ato de mediação, tendo em vista a falta de composição 

nesta espécie de avença aqui discutida, razão pela qual, dispenso o ato 

referido, nada impossibilitando no decorrer do processo sua designação. 

Cite-se e intime-se o requerido da liminar e responder a ação, constando 

às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057179-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO JESUS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1057179-02.2019.8.11.0041. AUTOR(A): IVO JESUS DA SILVA REU: 

BANCO BMG S.A Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do 

recurso de apelação interposto pelo requerido, que é processado no 

efeito suspensivo. Intime-se o apelado para responder no prazo de Lei. 

Após, cumpra-se determinação anterior, remeta-se ao E. Tribunal de 

Justiça, para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002112-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D G P DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002112-18.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: D G P DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA Vistos, etc. 

Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, que é 

processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para responder no 

prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, para apreciação. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015058-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA DOS SANTOS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO OAB - MT0012917A-O 

(ADVOGADO(A))

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS OAB - MT6404-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1015058-22.2020.8.11.0041. AUTOR(A): ELZA MARIA DOS SANTOS 

FERREIRA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 
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etc. Recebo os embargos de declaração, pois tempestivos, conforme 

certificado nos autos. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se 

que não são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho 

pelos seus próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali 

consignado, em todos seus termos. Já é pacífico ser cabível as custas 

serem arcadas pelo desistente, inexistindo omissão, contradição ou 

obscuridade a ser sanada na sentença prolatada. Assim, cumpra-se a 

referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de abril 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025127-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE PEROTTO PAGOT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1025127-84.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A EXECUTADO: PEDRO HENRIQUE PEROTTO PAGOT Vistos, etc. Não há 

como homologar o acordo, quando o requerido não está representado por 

advogado. Contudo, considerando que as partes fizeram composição 

amigável, conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em 

aberto, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que determina o artigo 

924-II do CPC. Proceda-se levantamento de penhora, se existente. Custas 

pelo executado. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de 

abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012647-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SANTANA BATISTA OAB - SP257034 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMELITA PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1012647-06.2020.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: CARMELITA PEREIRA DE ALMEIDA Vistos, etc. 

Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir seus efeitos 

legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 485-VIII do CPC. 

Revogo a liminar concedida nos autos. Recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido proceder à restituição do bem a 

parte requerida. Custas pelo desistente. Diante da desistência do prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057354-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO ESTRAL DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1057354-93.2019.8.11.0041. AUTOR(A): LUCIANO ESTRAL DE 

SOUZA REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Luciano Estral De Souza, 

devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição 

e Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada contra 

Banco BMG S.A. Inicialmente requereu a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Alegou, em síntese, que é servidor público e adquiriu no 

ano de 2014 um empréstimo consignado para desconto na folha de 

pagamento. Asseverou que, com o passar do tempo percebeu que os 

descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam, e que 

os valores estavam aumentando, sendo descontado diretamente da sua 

pensão sob a rubrica de “cartão de crédito”. Destacou que, entrou em 

contato com a parte requerida para saber o motivo dos descontos não 

terem cessado e a razão de estarem sendo descontados com a rubrica de 

cartão de crédito, porém, sem êxito. Afirmou que procedeu junto ao 

Procon na tentativa de solucionar de forma administrativa a situação, 

razão pela qual, a parte requerida, apresentou na Superintendência de 

Defesa do Consumidor (PROCON/MT), documentos informando que o 

Requerente havia recebido transferências bancárias – “saques”- que 

totalizavam o valor de R$ 22.877,19 (vinte e dois mil, oitocentos e setenta 

e sete reais e dezenove centavos). Que nunca contratou qualquer serviço 

de cartão de crédito e que nunca solicitou cartão. Sustentou que não nega 

a contratação do empréstimo consignado, mas assevera que havia sido 

informado pelos representantes do requerido que tal operação se tratava 

de empréstimo consignado para desconto em folha. No mérito, discorreu 

sobre a responsabilidade objetiva do requerido nos termos do art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Elucidou sobre o cartão de crédito e o 

empréstimo consignado. Aduziu que o crédito consignado está 

condicionado à existência de uma margem para fazer a consignação da 

parcela da remuneração do servidor, somente sendo permitido até 30% do 

salário. Elucidou sobre os precários documentos apresentados perante o 

órgão de defesa do consumidor. Discorreu sobre o enriquecimento sem 

causa e sobre o prazo da operação e dos valores já descontados. 

Afirmou que deverá considerar o valor do empréstimo realizado pelo 

requerido no valor de R$ 22.877,19 (vinte e dois mil, oitocentos e setenta e 

sete reais e dezenove centavos), em 48 parcelas, com taxa de juros de 

1,29 % (média BACEN da época 2014). Pleiteou a reparação e restituição 

em dobro dos valores já descontados em seu salário. Ressaltou sobre a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Requereu a concessão de 

tutela de urgência para suspensão do desconto em folha de pagamento a 

título de cartão de crédito consignado e abstenção de inserir o nome do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito. Reivindicou a condenação por 

indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

Rogou pela concessão da gratuidade da justiça, a concessão da 

antecipação da tutela, a limitação dos juros a taxa média do Bacen de 

1,29% ao mês e a inversão do ônus da prova. Instruiu seu pedido com 

documentos de id. Núm. 26775894 - Pág. 1 / Núm. 26776520 - Pág. 2. A 

justiça gratuita foi indeferida, nos termos da decisão de id. Núm. 26781519 

- Pág. 1, razão pela qual a parte requerente procedeu com o recolhimento 

das custas processuais (id. Núm. 28047825 - Pág. 1 / Núm. 28047825 - 

Pág. 2). Nos termos da decisão de id. Núm. 28109100 - Pág. 1 a tutela de 

urgência foi indeferida. Em resposta, o requerido (id. Núm. 29206804 - 

Pág. 1), apresentou contestação fazendo uma síntese da inicial. No mérito, 

enfatizou sobre a contratação do cartão de crédito. Sustentou a validade 

da cobrança. Asseverou sobre a legalidade dos juros aplicados. Declarou 

sobre a inexistência do dever de indenizar. Refutou o pedido de restituição 

dos valores em dobro. Do não cabimento da inversão do ônus da prova. 

Refutou o pedido de antecipação de tutela de urgência. Rogou pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Juntou documentos de id. Núm. 

29206806 - Pág. 1 / Núm. 29206824 - Pág. 1. O autor apresentou réplica à 

contestação (id. Núm. 30877581 - Pág. 1), e ratificou os termos da inicial 

rogando por sua procedência. Vieram-me conclusos os autos para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição 

e Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada contra 

Banco Banco Bmg S.A., no qual pretende a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita e a tutela de urgência para que o requerido se abstenha de 
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efetuar desconto em folha de pagamento e inserção do nome do 

requerente nos órgãos de proteção ao crédito; inversão do ônus da 

prova; condenação em indenização por danos morais; restituição dos 

valores descontados do salário em dobro e limitação da taxa de juros para 

1,29% ao mês. Por seu turno, o requerido sustentou a legalidade do 

contrato de cartão de crédito e impugnou os pedidos do autor. 

Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas partes, 

denotam-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou 

pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes 

já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber 

decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o 

artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil. De início, cumpre enfatizar 

ser dispensável a inversão do ônus da prova, por tratar de matéria de 

direito e documental que já estão nos autos, posto que o requerido 

acostou o contrato firmado pelas partes, estando o processo apto para 

julgamento. Em matéria de fundo, verifica-se que a parte requerente firmou 

com o requerido tanto o contrato de empréstimo consignado, como de 

Cartão BMG Card, o que pode ser constatado pelo Termo de 

Adesão/Autorização para Desconto em Folha Empréstimo Consignado e 

Cartão de Crédito (id. Núm. 29206810). Nota-se que no referido termo foi 

assinado pela parte autora. Ademais, a própria parte autora confessa os 

saques na sua inicial, fato que por si só, descarta a contratação apenas 

de empréstimo consignado, pois não contempla esta forma de 

contratação, cabível apenas em cartão. Com o pagamento mínimo do 

cartão em face dos saques disponibilizados, a parte requerida passou a 

aplicar a taxa contratual de 4.80% ao mês e taxa anual, patente a 

capitalização, pois a anual não corresponde com a mensal. Mais, cobra-se 

nas faturas a média variável entre de 4,70% a 4,80% ao mês de juros por 

atraso, como constantes nas faturas apresentadas nos autos. No caso 

não pode prevalecer, pois no momento que o consumidor começa a pagar 

o mínimo do cartão de crédito o saldo devedor não poderá ser fixado no 

patamar exorbitante como pretendido pelo requerido e demais instituições 

financeiras. Assim, o restante da fatura não paga está afeto a 

financiamento (saldo devedor), portanto, não poderá ser fixada uma taxa 

de juros mensais de 4,70% a 4,80% ao mês completamente exorbitante 

das taxas vigentes em financiamentos em geral. Já há muito tem 

pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de 

juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo 

se exorbitante – Súmula Vinculante nº 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e 

Súmula 382 STJ. O que é o caso dos autos. Assim, o débito desde a 

origem do pagamento mínimo deverá incidir a taxa de juros de 1,29% ao 

mês, capitalizados, conforme requerido pela parte autora, pois reflete mais 

as operações de créditos realizadas pelo Requerido, por estar na média 

de mercado. Desta forma, faculto a repetição de indébito de forma simples 

e atualizada na verificação de pagamento à maior. Entretanto, não há 

como excluir a restrição cadastral, em caso da mora, se efetivada. Até a 

adequação do contrato não poderá ser efetivado o desconto de cartão de 

crédito em folha de pagamento, salvo se cobrado como aqui definido. De 

outra banda, não verifico os requisitos legais para conceder a reparação 

civil. É cabível a indenização, sempre que restar patente os pressupostos 

legais, quais sejam o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade. Assim, 

aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, 

reparando o dano sofrido. (artigo 927 do Código Civil Brasileiro). O que 

não ocorreu no caso em tela. Diante do exposto e considerando o que 

mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição 

e Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada e ACOLHO 

em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c.c. 

300 do Novo Código de Processo Civil, apenas para fazer incidir no saldo 

devedor do cartão de crédito desde a origem do débito a taxa de juros 

mensais de 1,29% ao mês, capitalizados. Adequado o contrato, havendo 

pagamento à maior faculto a restituição de forma simples e atualizada. 

Concedo a tutela para obstar desconto em folha do débito de cartão de 

crédito até a adequação do contrato, salvo se cobrado como aqui dirimido. 

Expeça-se o necessário. Custas e despesas processuais “pro-rata” e 

cada parte arcará com os honorários de seu advogado. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, nada 

sendo requerido, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034427-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034427-07.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI 

Vistos etc. Analisando os autos, verifiquei que a parte Autora/Exequente 

da presente demanda postulou pela realização de pesquisas junto aos 

Sistemas conveniados para identificação de possível endereço diverso. 

Inexiste comprovação concreta e objetiva pela própria autora no processo 

a respeito de esgotamento dos meios de localização da parte 

executada/requerida. Não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para 

o descobrimento do endereço das partes ou de seus bens e rendimento 

em feitos que versem sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao 

princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo. Ora, não 

exauridas as tentativas da parte Requerente/Credora em promover a 

citação da parte Requerida/Executada, INDEFIRO o pedido para realização 

de consultas nos Sistemas conveniados. Neste sentido, os precedentes 

do Eg. TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - CITAÇÃO NÃO 

REALIZADA – BUSCA DO ENDEREÇO DO EXECUTADO PELOS SISTEMAS 

BANCENJUD, RENAJUD E INFOJUD – INVIABILIDADE – NÃO ESGOTADOS 

TODOS OS MEIOS PARA SUA LOCALIZAÇÃO - DUPLICATA – AUSÊNCIA 

DE CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A consulta online aos sistemas Bacenjud, 

Renajud e Infojud, com o intuito de obter informações acerca do endereço 

do executado, é medida subsidiária, devendo ser utilizada apenas quando 

exauridos pela parte autora todos os meios ordinários de localização da 

parte contrária. O art. 18, inciso I, da Lei nº 5.474/68, estabelece que 

prescreve em três anos a pretensão executiva de duplicata mercantil, 

contados da data de vencimento do título. Transcorridos mais de três anos 

do vencimento da duplicata sem que se tenha logrado êxito em realizar a 

citação válida do réu na ação de execução, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.” 

(Ap 43212/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, 

Publicado no DJE 19/07/2017) (Grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

Execução de Título Extrajudicial - DECISÃO QUE indeferiu o pedido de 

suspensão da CNH, apreensão de passaporte – RESTRIÇÃO A DIREITOS 

FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – Pedido de 

localização de bens/valores e busca de endereço DOS EXECUTADOS a 

ser feita pelo Poder Judiciário – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A suspensão da CNH e apreensão de passaporte não se 

mostram razoáveis para satisfação do crédito perseguido pela instituição 

financeira. O exequente não logrou êxito em demonstrar a necessidade de 

intervenção judicial na busca pela localização de bens/valores e busca de 

endereço dos executados, mister que a ele incumbe. (N.U 

1009028-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 04/10/2019) (Grifei). 

Desta forma, em quinze (15) dias, promova a parte Autora/Exequente o 

regular processamento do feito a fim de efetivar a citação da parte 

Ré/Executada, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Às 

providências legais. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 4 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008405-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 
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UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM MARTINS DA COSTA (EXECUTADO)

MIRIAM MARTINS DA COSTA - ME (EXECUTADO)

 

DEPOSITE A PARTE CREDORA DILIGENCIA PARA OFICIAL DE JUSTIÇA NO 

PRAZO DE CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028499-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO JUNIOR CARLOS DA CUNHA (REQUERIDO)

 

DEPOSITE A PARTE AUTORA DILIGENCIA PARA OFICIAL DE JUSTIÇA EM 

CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044179-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE NEVES FANTONI (EXECUTADO)

 

DEPOSITE A PARTE CREDORA DILIGENCIA PARA OFICIAL DE JUSTIÇA NO 

PRAZO DE CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1054187-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO MESSIAS DE SOUZA (EXECUTADO)

 

DEPOSITE A PARTE CREDORA DILIGENCIA PARA OFICIAL DE JUSTIÇA EM 

CINCO DIAS

Certidão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1038010-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES (AUTOR(A))

NILZA DE MORAES FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico em cumprimento a decisão retro que não consta da certidão do 

Senhor Oficial de Justiça na pessoa de quem a empresa executada foi 

citada. Consta do Contrato de Abertura de Crédito juntada aos autos de 

execução que no ato da contratação do mesmo quem representada a 

empresa era a SRA. AMANDA DA COSTA LIMA ROSA. Certifico, por fim 

que a impugnação aos embargos encontra-se intempestiva.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016210-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. T. E. L. L. -. M. (REQUERIDO)

 

DEPOSITE A PARTE AUTORA DILIGENCIA PARA OFICIAL DE JUSTIÇA NO 

PRAZO DE CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001088-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE LARANJAS MATO GROSSO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

DEPOSITE A PARTE AUTORA DILIGENCIA PARA OFICIAL DE JUSTIÇA NO 

PRAZO DE CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039588-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEDERLUCIO DIANCHINI (REQUERIDO)

 

DEPOSITE A PARTE AUTORA DILIGENCIA PARA O OFICIAL DE JUSTIÇA 

EM CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057032-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALENOR MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação do Requerido para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005973-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCARIS CRISTINA DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 
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específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 14 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015212-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO NARDES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 14 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009044-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACRUX SECURITIZADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIRGILIO CESAR DE MELO OAB - PR0014114A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOISE MARIA VIEGAS DORILEO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS TOMAS CASTANHA OAB - MT4575-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora para comprovar o recolhimento das 

custas judiciais, bem como para impugnar os embargos monitórios, no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030900-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELI ROCHA (EXECUTADO)

WORK CONTROLS ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E 

CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 14 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043470-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS CASSOL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 14 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028366-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON CHAVES MAIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARAUJO FURTADO OAB - DF59400 (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação do Requerido para apresentar contrarrazões de 

apelação, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024230-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAILSON AUGUSTO DA SILVA BERNARDO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 14 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1042449-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CESAR DE ARAUJO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação do Requerido para apresentar contrarrazões de 

apelação, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001077-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERENICE CONCEICAO DE ALMEIDA PINHEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que, de posse do r. Mandado NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER 

AO ATO pelo fato de a parte autora não ter entrado em contato com esta 

oficial de justiça para o fornecimento de meios para cumprimento da 

diligência. Não há menção também no mandado ou em outras partes no 

PJE do telefone do polo passivo para que eu pudesse entrar em contato 

com ela. E como esta oficial de justiça não tem os meios para se realizar o 

ato sem que a parte autora os ofereça faço a devolução do mandado em 

cartório para os devidos fins, ficando no aguardo de novas determinações 

deste Juízo, caso estas se façam necessárias. O referido é verdade e 

dou fé. Cuiabá – MT, 14 de abril de 2020. Rita de Cássia Borges Nohama 

Nunes Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013799-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DE MEDEIROS SANTANA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE AS CUSTAS NÃO FORAM VINCULADAS AO PROCESSO

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033945-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX VIEIRA DE DEUS 98592084172 (REU)

 

EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO PROCESSO n. 1033945-25.2018.11.0041 Valor da causa: R$ 

122.904,77 ESPÉCIE: [Contratos Bancários]->MONITÓRIA (40) AUTOR: 

Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: BANCO DO BRASIL (SEDE III), 

SBS QUADRA 1 BLOCO G LOTE 32, ASA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 

70073-901 RÉU:Nome: ALEX VIEIRA DE DEUS - CPF 985 920 841-72 ALEX 

VIEIRA DE DEUS - CNPJ: 12.952.791/0001-39 (REU) FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte 

autora, consistente no pagamento do débito no valor de R$ R$ 

R$207.758,60 especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido 

do pagamento dos honorários advocatícios de 5% do valor da causa, no 

prazo de 15 dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final do edital, sob 

pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 do 

CPC/2015. com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários para a satisfação da dívida. 

CIENTE a parte citada que, no caso de integral pagamento no prazo 

estipulado (15 dias), ficará isento(a) do pagamento de custas processuais 

(art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia 

devida e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, 

acrescido de custas e honorários de advogado, poderá requerer o 

pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, com correção 

monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. RESUMO DA INICIAL:Em 

06 de junho de 2014, os Requeridos firmaram com o Requerente, Contrato 

de Abertura de Crédito Fixo nº 40/01101-1, no valor de R$180.534,00 

(Cento e oitenta mil e quinhentos e trinta e quatro reais), com vencimento 

final avençado para 01/06/2021. Documentos anexos. Trata-se de 

Contrato de Crédito em que o Requerente disponibilizou para os 

Requeridos o valor supracitado como limite de Crédito conforme descrição 

no preâmbulo do aludido Contrato. Pactuaram as partes que os Requeridos 

realizariam pagamento em favor do Requerente, em 60 (sessenta) 

prestações mensais e sucessivas, conforme apontado no Instrumento de 

Crédito. Ocorre que os Requeridos utilizaram o valor contratado, contudo, 

não cumpriram com as obrigações definidas no Instrumento de Crédito no 

tocante ao pagamento do valor utilizado. Desta forma tornaram-se 
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inadimplentes sendo exigida a integralidade da dívida. O valor total 

atualizado da dívida que, acrescido dos encargos financeiros pactuados, 

até 31 de outubro de 2018, perfaz a quantia de R$207.758,60 (Duzentos e 

sete mil setecentos e oito reais e sessenta centavos), conforme 

demonstra a planilha de cálculo anexa a presente peça, em cumprimento 

ao disposto no artigo 798, § único do Novo Código de Processo Civil, a 

qual contém memória discriminada e atualizada do débito de forma clara e 

objetiva dispensando qualquer requisito técnico para sua compreensão, 

acompanha ainda a planilha, referencia a taxas e índices aplicados 

DECISÃO: Vistos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por 

prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a ação 

monitória é pertinente (NCPC, art. 700). Defiro, pois, de plano a expedição 

do mandado de pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias nos termos 

pedidos na inicial (NCPC, art. 701), anotando-se, nesse mandado, que, 

caso o réu cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios 

(NCPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do mandado, que, nesse prazo, o 

réu poderá oferecer embargos, e que, não cumprindo a obrigação ou não 

embargando, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial 

(NCPC, art. 702). A expedição do mandado está condicionada ao efetivo 

recolhimento das custas e taxa judiciais pelo Autor, em quinze (15) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, NCPC. 

Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 5 de junho de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA Juiz de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: Será nomeado 

curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, CPC/2015) CUIABÁ, 27 

de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023037-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SO MODAO SHOW BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP (EXECUTADO)

RUDNEY BORGES FARIAS (EXECUTADO)

CLEBERSON ANDRE MOREIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO PROCESSO n. 1023037-74.2016.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 55.434,97 ESPÉCIE: [Mútuo]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: SO MODAO 

SHOW BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP Endereço: AVENIDA DOUTOR 

MEIRELLES, TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-010 Nome: CLEBERSON 

ANDRE MOREIRA Endereço: AVENIDA DOUTOR MEIRELLES, TIJUCAL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78088-010 Nome: RUDNEY BORGES FARIAS 

Endereço: AVENIDA DOUTOR MEIRELLES, TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78088-010 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DOS EXECUTADOS, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação executiva que lhes é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito no valor de R$ 55.434,97 (cinquenta 

e cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e sete 

centavos)), com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários para a satisfação da dívida. 

RESUMO DA INICIAL: A executada firmou com o exequente em 22/06/2016 

uma “Cédula de crédito Bancário – Empréstimo Capital de Giro” 1 

(documento anexo), no valor de R$ 51.100,00 (cinquenta e um mil e cem 

reais) para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, iguais e 

consecutivas, vencendo-se a primeira no dia 22/07/2016, acrescidas dos 

encargos prefixados à base de 1,5% ao mês e demais consectários 

legais, tudo em conformidade com as cláusulas, prazos e condições 

mutuamente ajustadas pelas partes, constantes no corpo da mencionada 

cédula. Consoante se infere dos documentos acostados, o executado não 

adimpliu a prestação vencida em 24/08/2016, ficando em mora desde 

então, tornando-se, pois, devedor do principal e dos acessórios, que 

importaram até o seu vencimento na quantia de R$ 53.573,61 (cinquenta e 

três mil, quinhentos e setenta e três reais e sessenta e um centavos), que 

devidamente corrigida pelo INPC, acrescidas de juros de mora à base de 

1% (um por cento) ao mês e multa contratual à base de 2% (dois por 

cento), perfazem a quantia de R$ 55.434,97 (cinquenta e cinco mil, 

quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos). O 

Exequente usou de todos os meios suasórios na tentativa de receber o 

seu crédito que representa dívida líquida, certa e exigível conforme 

disciplina o art. 28 da Lei 10.931/2004. Porém, foram inúteis seus 

esforços, não lhe restando outra alternativa, senão a busca da tutela 

jurisdicional, em face do vencimento da dívida sem seu respectivo 

cumprimento. DECISÃO: Recolhidas as custas, expeça-se o mandado 

executivo, citando-se a parte Executada para efetuar o pagamento 

apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob pena de 

penhora (NCPC, art. 829).Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 ao 255, do CPC/2015 para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Intime-se. Cuiabá - MT, 15 de dezembro de 2016 José Arimatéa 

Neves Costa Juiz de Direito Ficam advertidos os executados de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terão prazo de 15 dias para 

oporem embargos. CUIABÁ, 14 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006895-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO FRANDSEN (EXECUTADO)

LUCIANA SCHMIDT (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 
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AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO PROCESSO n. 1006895-58.2017.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 97.310,59 ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Bancário, Correção 

Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Capitalização / 

Anatocismo, Juros]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E 

NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, 

593, - DE 367/368 A 1585/1586, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78020-000 POLO PASSIVO: Nome: MARCO ANTONIO FRANDSEN 

Endereço: AVENIDA ACLIMAÇÃO, 106, Apart. 202, Edif. Le Corbusier, 

BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-040 Nome: LUCIANA 

SCHMIDT Endereço: AVENIDA ACLIMAÇÃO, 106, Apart. 202, Edif. Le 

Corbusier, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-040 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DOS EXECUTADOS, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação executiva que lhes é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito no valor de R$ 97.310,59 (noventa e 

sete mil e trezentos e dez reais e cinquenta e nove centavos)., com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 

assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários para a satisfação da dívida. RESUMO DA 

INICIAL: A exequente é uma cooperativa de crédito, instituição financeira 

privada, que admite como associados pessoas físicas e jurídicas. 02. O 

primeiro executado é associado da cooperativa exequente, tendo firmado 

junto a esta, em 25/03/2015, operação de crédito – empréstimo, 

representada pela CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB, registrada sob 

o nº 5049-8, com valor original de R$ 36.200,00 (trinta e seis mil e 

duzentos reais), sendo que o segundo executado participa da operação 

de crédito como avalista. 03. A Cédula de Crédito bancário nº 5049-8, foi 

emitida em data de 25/03/2015, a ser liquidada em 01 (uma) parcela, no 

valor de R$ 40.551,95 (quarenta mil e quinhentos e cinquenta e um reais e 

noventa e cinco centavos), com vencimento em 02/07/2015. 04. Em data 

de 18/09/2015, a CCB foi aditada pelo instrumento particular de aditamento 

a cédula de crédito bancário nº 5049-8 – empréstimo – crédito pessoal – 

renegociação, prorrogando a data de vencimento da CCB, a vencer em 

05/01/2016, valor total do empréstimo R$ 49.676,45 (quarenta e nove mil e 

seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos). Em data 

de 28/01/2016, a CCB foi novamente aditada, pelo instrumento particular 

de aditamento a cédula de crédito bancário nº 5049-8 – empréstimo – 

crédito pessoal – renegociação, prorrogando a data de vencimento para 

05/04/2016, no valor total do empréstimo de R$ 53.717,67 (cinquenta e 

três mil e setecentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos). Em 

data de 29/06/2016, a CCB foi novamente aditada, pelo instrumento 

particular de aditamento a cédula de crédito bancário nº 5049-8 – 

empréstimo – crédito pessoal – renegociação, prorrogando a data de 

vencimento para 05/09/2016, no valor total do empréstimo de R$ 69.833,17 

(sessenta e nove mil e oitocentos e trinta e três reais e dezessete 

centavos). Ocorre que os executados efetuaram o pagamento parcial da 

CCB-5049-8. 05. A operação prevista na CCB-5049-8 será tida como 

rescindida em caso de qualquer descumprimento previsto na cédula, 

tornando-se exigível, desde logo, a dívida então existente e não paga ou 

amortizada, nela se compreendendo o principal, os juros pactuados e de 

mora, multa, e demais encargos previstos. 06. Sendo assim, a exequente 

é credora dos executados da importância líquida, certa e exigível de R$ 

97.310,59 (noventa e sete mil e trezentos e dez reais e cinquenta e nove 

centavos), valor atualizado até data de 24/02/2017, conforme se 

depreende da “Ficha Gráfica da Operação”, documento em anexo. 07. 

Registre-se, que já foi abatido do valor da execução a quantia de R$ 

2.267,51 (dois mil e duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e um 

centavos), valor correspondente à devolução de capital coop. ativo, via 

conta corrente, conforme podemos verificar na “Ficha Gráfica da 

Operação, Extrato da Conta Corrente e no Relatório do Extrato da Conta 

Capital”, documentos em anexo. 08. Vale registrar ainda, que na “Cédula 

de Crédito bancário nº 5938-5, Ficha Gráfica da Operação e no Relatório 

de Extrato de Cliente”, consta detalhadamente o valor da operação, seus 

encargos e despesas contratuais, juros e multa, conforme determina o 

artigo 28, § 2º, I e II, da Lei 10.931/2004. 09. Embora a exequente tenha 

envidado esforços com vistas à composição amigável, não logrou 

qualquer êxito, portanto, busca às vias judiciais para receber o seu 

crédito. DECISÃO: Vistos. Processo pendente de vinculação das custas e 

taxa judicial. Por esta razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 290 do 

NCPC) realize o Exequente a devida regularização/recolhimento das 

custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Após, 

certifique-se e expeça-se o mandado executivo, citando-se a parte 

Executada para efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, 

a contar da citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a 

presente execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 

do NCPC, fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento 

(10%) do valor da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se 

que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o 

exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, 

com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas 

pelo oficial de Justiça. Intime-se.Cuiabá (MT), 13 de março de 2017 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO Ficam advertidos os executados 

de que, expirado o prazo deste edital de citação, terão prazo de 15 dias 

para oporem embargos. CUIABÁ, 14 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008398-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINDO CORREA PEREIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO PROCESSO n. 1008398-17.2017.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 172.687,47 ESPÉCIE: [Contratos Bancários]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL 

SA Endereço: Praça Manoel Loureiro, 163, Centro, ROSÁRIO OESTE - MT - 

CEP: 78470-000 POLO PASSIVO: Nome: CARLINDO CORREA PEREIRA 

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1300, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-370 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 
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consta da petição inicial para no prazo de 3 (três) dias, contado da 

citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, caput, do CPC) no valor 

de R$ 172.687,47, sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das 

custas e dos honorários advocatícios (art. 831, CPC), conforme 

despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado; 2. Não 

sendo efetuado o pagamento no referido prazo, proceda-se o senhor 

Oficial de Justiça ao cumprimento do mandado de PENHORA de bens e 

avaliação, intimando-se na mesma oportunidade o executado (art. 829, 

§1º, do CPC). 3. Não sendo encontrada a parte Executada, dever-se-á 

ARRESTAR tantos bens quanto se façam necessários para garantia da 

execução, nos termos do artigo 830 do CPC. RESUMO DA INICIAL: Através 

da Cédula de Crédito Bancário nº 066.702.987, emitida em 11/12/2015, o 

Exequente liberou para a primeira Executada o valor de R$ 140.630,70 

(cento e quarenta mil seiscentos e trinta reais e setenta centavos). Como 

forma de pagamento, restou pactuado que a parte Executada pagaria ao 

Exequente 60 (sessenta) prestações mensais e sucessivas, no valor de 

R$ 4.269,24 (quatro mil duzentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro 

centavos), sendo a primeira parcela vencível em 25/02/2016 e a última em 

25/01/2021. Ocorre que a obrigação não foi cumprida pelos Executados. 

Com o inadimplemento e amparado pelos artigos citados abaixo, bem como 

pela Cláusula de Vencimento Extraordinário, alínea "a" o Exequente 

tornou-se credor da parte Executada na quantia de R$ 172.687,47 (cento 

e setenta e dois mil seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete 

centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário nº 066.702.987 

anexa, incluídos os encargos pela mora previstos no referido título de 

crédito, conforme demonstrativo anexo. DECISÃO: Vistos etc. Diante das 

tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, nos termos dos 

artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte credora 

Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL. Expeça-se edital 

contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, devendo a 

publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único do art. 257, 

do CPC. Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos 

autos pela Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação 

(DJE) e certificado o lapso temporal in albis. Desde já, NOMEIO para atuar 

como CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, conforme disposição do art. 72, II, do CPC. 

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 7 de abril de 2020. Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O executado/devedor, independentemente 

de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 914 e 915, CPC), contado do 

dia útil da juntada do Mandado (art. 915 § 2º, I CPC); 2. No mesmo prazo, 

reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) deste valor, acrescido de custas e honorários de 

advogado, poderá o devedor requerer o pagamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês (art. 916, CPC); 3. No caso de integral pagamento da dívida 

no prazo estipulado (3 dias), o valor dos honorários advocatícios será 

reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC); 4. Antes de adjudicados ou 

alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, 

pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de 

juros, custas e honorários advocatícios (art. 826, CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANGELICA CRISTINA TEIXEIRA 

QUEIROZ, digitei. CUIABÁ, 14 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013973-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS ARAUJO (EXECUTADO)

DILMA CORREA LEITE (EXECUTADO)

D.C. LEITE AGENCIA DE NOTICIAS E PUBLICACAO EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO PROCESSO n. 1013973-40.2016.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 334.961,00 ESPÉCIE: [Contratos Bancários]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL 

SA Endereço: BANCO DO BRASIL (SEDE III), SBS QUADRA 1 BLOCO G 

LOTE 32, ASA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 70073-901 POLO PASSIVO: 

Nome: D.C. LEITE AGENCIA DE NOTICIAS E PUBLICACAO EIRELI - EPP 

Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 350, sl 36, Centro Norte, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78060-200 Nome: ANTONIO CARLOS ARAUJO Endereço: Rua 

Voluntários da Pátria, 350, Centro Norte, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-200 

Nome: DILMA CORREA LEITE Endereço: RUA ROSÁRIO OESTE, 99, 

JARDIM RENASCER, CUIABÁ - MT - CEP: 78061-364 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial para no prazo de 3 (três) 

dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, caput, 

do CPC) no valor de R$ 172.687,47, sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento do 

principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios 

(art. 831, CPC), conforme despacho, petição inicial e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado; 2. Não sendo efetuado o pagamento no referido 

prazo, proceda-se o senhor Oficial de Justiça ao cumprimento do 

mandado de PENHORA de bens e avaliação, intimando-se na mesma 

oportunidade o executado (art. 829, §1º, do CPC). 3. Não sendo 

encontrada a parte Executada, dever-se-á ARRESTAR tantos bens quanto 

se façam necessários para garantia da execução, nos termos do artigo 

830 do CPC. RESUMO DA INICIAL: 1 - O Exequente é credor dos 

Executados da quantia líquida e certa de R$ 283.987,94 (duzentos e 

oitenta e três mil novecentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro 

centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário nº 004.616.531, 

conforme segue anexo. 2 - E, conforme consta na cláusula de vencimento 

extraordinário/antecipado constante no aludido título de crédito, em caso 

de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, poderá o 

Exequente considerar vencidas, de pleno direito, as operações de crédito 

existentes e exigir o total da dívida delas resultante, independentemente de 

aviso extrajudicial ou interpelação judicial. 3 - Conforme planilha de cálculo 

anexa – os Executados são devedores da Exequente da importância 

líquida e certa de R$ 334.961,00 (trezentos e trinta e quatro mil 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 308 de 665



novecentos e sessenta e um reais), valor este atualizado monetariamente 

até a data de 31 de agosto de 2016, incidindo no período de normalidade 

juros à taxa de 1,980% ao mês, debitados e capitalizados mensalmente, e 

no período de inadimplemento Comissão de Permanência com base na 

variação do FACP. DECISÃO: Vistos etc. Diante das tentativas frustradas 

de citação pessoal dos Executados, nos termos dos artigos 256 e 257, 

ambos, do CPC, defiro o pedido da parte credora Exequente e determino a 

CITAÇÃO POR EDITAL. Expeça-se edital contendo a síntese da inicial 

elaborada pela Secretaria, devendo a publicação acontecer nos termos do 

inciso II e parágrafo único do art. 257, do CPC. Após efetivada a diligência, 

esta deverá ser demonstrada nos autos pela Secretaria, com a juntada da 

cópia da página da publicação (DJE) e certificado o lapso temporal in albis. 

Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC. Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para 

que tome conhecimento do feito e examine eventual existência de 

nulidade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 7 de abril de 2020. Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O executado/devedor, independentemente 

de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 914 e 915, CPC), contado do 

dia útil da juntada do Mandado (art. 915 § 2º, I CPC); 2. No mesmo prazo, 

reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) deste valor, acrescido de custas e honorários de 

advogado, poderá o devedor requerer o pagamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês (art. 916, CPC); 3. No caso de integral pagamento da dívida 

no prazo estipulado (3 dias), o valor dos honorários advocatícios será 

reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC); 4. Antes de adjudicados ou 

alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, 

pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de 

juros, custas e honorários advocatícios (art. 826, CPC).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001617-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO RODRIGUES PACHECO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1001617-76.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

SA EXECUTADO: ENIO RODRIGUES PACHECO Vistos. BANCO BRADESCO 

S/A deduziu a ação referenciada em face de ENIO RODRIGUES PACHECO, 

pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na inicial. O feito teve seu 

trâmite normal, sendo que as partes noticiaram a autocomposição dos 

litigantes (ID. 4864295), requerendo sua homologação e suspensão do 

feito. É o sucinto relato. DECIDO. Nestes termos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes (ID. 

4864295), através do qual estabelecem a forma de composição da lide em 

destaque, SUSPENDENDO o andamento processual, na forma pugnada 

pelos litigantes na avença referenciada e com espeque no artigo 922, do 

CPC. Decorrido o interregno epigrafado, sem manifestação das partes, 

intime-se o Autor para manifestar seu interesse no prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, consignando-se que sua inércia será 

interpretada como confirmação do adimplemento do avençado e redundará 

na extinção e arquivamento do processo, com tal fundamento. Custas 

processuais e honorários advocatícios, na forma do acordo em comento. 

P. I. C. Cuiabá (MT), 22 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015171-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATHANY TAYNA DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015171-10.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: NATHANY TAYNA DA SILVA 

COSTA Vistos etc. Defiro o pedido feito no id. anterior, 28920039, 

CONFERINDO PRAZO DE 30 (TRINTA DIAS), a fim de que a parte 

apresente o documento de comprovação da mora, sob pena de extinção 

do feito. Após o decurso do prazo, concluso. Cumpra-se. Intime-se. 

Cuiabá, 14 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005947-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL DO BOM DESPACHO (REU)

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DEL REY LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005947-19.2017.8.11.0041 AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DEL REY LTDA - ME, 

EMANUEL DO BOM DESPACHO Vistos. INDEFIRO o pedido da parte 

requerente para que seja feita consulta nos sistemas eletrônicos 

disponíveis, a fim de obter-se a localização da parte requerida. Ressalto 

que não é dever do Juízo proceder com diligências competente à parte 

Autora, que possui meios e recursos mais do que suficientes para fazê-lo. 

Intime-se a parte Autora para dar prosseguimento ao feito e requerer o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031364-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENDRIX CORTEZ DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031364-71.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: HENDRIX CORTEZ DA SILVA Vistos. INDEFIRO o pedido da 

parte requerente para que seja feita consulta junto as operadoras de 

telefonia TIM, CLARO, OI e VIVO, a fim de obter-se a localização da parte 

requerida. Ressalto que não é dever do Juízo proceder com diligências 

competente à parte Autora, que possui meios e recursos mais do que 

suficientes para fazê-lo. Intime-se a parte Autora para dar prosseguimento 

ao feito e requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias 

sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 309 de 665



de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021556-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAISA IZABEL SADDI ORNELLAS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021556-71.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO 

E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS EXECUTADO: MAISA 

IZABEL SADDI ORNELLAS DE ALMEIDA Vistos etc. Diante do recolhimento 

da diligência do Oficial de Justiça no ID 31136651, defiro o pedido de ID 

30474454 para expedir novo mandado de citação no endereço informado 

pelo Requerente. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009011-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILEY DOS SANTOS CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009011-66.2019.8.11.0041 AUTOR(A): LILEY DOS SANTOS CORREA 

REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Vistos etc. Defiro pedido de Justiça Gratuita. Anote-se. Compulsando os 

autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de 

urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. 

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. Não 

se trata de direito instantâneo que quando agredido necessita de imediata 

recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a 

antecipação da tutela. Não vejo elemento plausível a conceder a 

consignação de pagamento, em valores pretendidos na inicial, para excluir 

a mora, primeiro, porque não existe demonstração de recusa do Requerido 

em receber o contratado e tão pouco, há como afirmar nesta fase 

processual, que o valor pretendido, reflete ao devido. Até então, não 

existe convicção deste Juízo a desconsiderar o contrato firmado, 

necessário se faz aquilatar demais provas para se chegar à verdade real. 

Ademais, diante da atual jurisprudência do STJ, corroborado com a 

redação da Súmula 596 do STF e da Súmula Vinculante 7, a simples 

alegação de que os juros pactuados são abusivos, não tem o condão de 

levar a presunção de que a taxa é efetivamente desproporcional. Desta 

forma, é inviável neste primeiro momento, apenas com base nas provas 

documentais produzidas pelo autor, presumir que a taxa pactuada é 

excessiva. Portanto, não havendo prova de que os juros pactuados são 

abusivos, não vislumbro verossimilhança quanto a esta alegação, razão 

pela qual, não há como excluir a restrição cadastral. Por outro lado, o 

depósito do valor considerado incontroverso pelo autor se mostra ineficaz 

uma vez que não tem o condão de afastar a mora. Em relação à 

manutenção de posse, primeiramente constata-se que o referido pleito 

está diretamente relacionado à descaracterização da mora, já que 

existindo a mora, é plenamente devido o procedimento judicial de busca e 

apreensão (Súmula 72 do STJ). Partindo desta premissa e com fulcro as 

disposições consolidadas no STJ (REsp 1.061.530/RS), a manutenção da 

posse somente é devida quando presente a verossimilhança quanto a 

abusividade de encargos incidentes durante o período da normalidade 

contratual, contudo, conforme argumentos acima, não é verossímil a 

alegação de abusividade dos encargos contratados, restando prejudicada 

a pretensão posta na inicial como tutela antecipada. DEIXO de designar a 

audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, ante a sua inutilidade 

em processos dessa vara, diante do pouquíssimo êxito das conciliações, 

como vem sendo observado ao longo do tempo, o que servirá apenas 

para atrasar a entrega da prestação jurisdicional. Ressalto, todavia, que 

futuramente caso haja interesse das duas partes na realização do ato, 

nada impede que seja posteriormente designada, nos termos do inciso V 

do art. 139 do CPC. Sendo assim, cite-se para responder, constando às 

advertências legais. Intime-se. Cumpra-se Cuiabá, 13 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000973-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHN IMPORTACOES LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000973-36.2017.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: CHN 

IMPORTACOES LTDA - ME Vistos etc. Defiro o pedido feito no id. anterior 

para que seja expedido o mandado de citação no endereço indicado pela 

parte requerente. Às providências. Intime-se. Cuiabá, 13 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1052456-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO TAVARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1052456-37.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BERNARDO TAVARES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Vistos etc. 

Certifique-se a regularidade das custas processuais e demais despesas 

do processo, bem como sua vinculação aos autos. No caso de não 

recolhimento, irregularidade, ou falta de vinculação, intime-se a parte 

autora para recolher ou sanar a irregularidade no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Compulsando os autos 

verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, 

diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Nem 

mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. Não se 

trata de direito instantâneo que quando agredido necessita de imediata 

recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a 

antecipação da tutela. Não vejo elemento plausível a conceder a 

consignação de pagamento, em valores pretendidos na inicial, para excluir 

a mora, primeiro, porque não existe demonstração de recusa do Requerido 

em receber o contratado e tão pouco, há como afirmar nesta fase 

processual, que o valor pretendido, reflete ao devido. Até então, não 

existe convicção deste Juízo a desconsiderar o contrato firmado, 

necessário se faz aquilatar demais provas para se chegar à verdade real. 

Ademais, diante da atual jurisprudência do STJ, corroborado com a 

redação da Súmula 596 do STF e da Súmula Vinculante 7, a simples 

alegação de que os juros pactuados são abusivos, não tem o condão de 

levar a presunção de que a taxa é efetivamente desproporcional. Desta 
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forma, é inviável neste primeiro momento, apenas com base nas provas 

documentais produzidas pelo autor, presumir que a taxa pactuada é 

excessiva. Portanto, não havendo prova de que os juros pactuados são 

abusivos, não vislumbro verossimilhança quanto a esta alegação, razão 

pela qual, não há como excluir a restrição cadastral. Por outro lado, o 

depósito do valor considerado incontroverso pelo autor se mostra ineficaz 

uma vez que não tem o condão de afastar a mora. Em relação à 

manutenção de posse, primeiramente constata-se que o referido pleito 

está diretamente relacionado à descaracterização da mora, já que 

existindo a mora, é plenamente devido o procedimento judicial de busca e 

apreensão (Súmula 72 do STJ). Partindo desta premissa e com fulcro as 

disposições consolidadas no STJ (REsp 1.061.530/RS), a manutenção da 

posse somente é devida quando presente a verossimilhança quanto a 

abusividade de encargos incidentes durante o período da normalidade 

contratual, contudo, conforme argumentos acima, não é verossímil a 

alegação de abusividade dos encargos contratados, restando prejudicada 

a pretensão posta na inicial como tutela antecipada. DEIXO de designar a 

audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, ante a sua inutilidade 

em processos dessa vara, diante do pouquíssimo êxito das conciliações, 

como vem sendo observado ao longo do tempo, o que servirá apenas 

para atrasar a entrega da prestação jurisdicional. Ressalto, todavia, que 

futuramente caso haja interesse das duas partes na realização do ato, 

nada impede que seja posteriormente designada, nos termos do inciso V 

do art. 139 do CPC. Sendo assim, cite-se para responder, constando às 

advertências legais. Intime-se. Cumpra-se Cuiabá, 13 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1026026-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA SOARES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026026-48.2019.8.11.0041 AUTOR(A): OLGA SOARES DE ALMEIDA 

REU: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos etc. Defiro 

pedido de Justiça Gratuita. Anote-se. CITE-SE o réu na forma do art. 335, 

III, incluindo no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255, todos do 

CPC. DEIXO de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do 

CPC, ante a sua inutilidade em processos dessa vara, diante do 

pouquíssimo êxito das conciliações, como vem sendo observado ao longo 

do tempo, o que servirá apenas para atrasar a entrega da prestação 

jurisdicional. Ressalto, todavia, que futuramente caso haja interesse das 

duas partes na realização do ato, nada impede que seja posteriormente 

designada, nos termos do inciso V do art. 139 do CPC. Int. Às 

providências necessárias. Intimem-se. Cuiabá, 13 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022053-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS LOPES BORGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA MARIA DA SILVA OAB - MT8922-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 2 2 0 5 3 - 5 6 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUCAS LOPES 

BORGES Vistos. Em face do efeito modificativo substancial almejado pela 

parte Embargante, uma vez que pretende a modificação parcial da 

sentença, antes de decidir acerca dos Embargos de Declaração opostos, 

dado o caráter infringente, manifeste-se a parte Embargada no prazo de 

cinco (5) dias (art. 1.023, § 2.º, c.c. art. 10, do CPC/2015). Decorrido o 

lapso temporal, certifique-se, e com ou sem manifestação, retornem 

conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029332-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIAS DE ALMEIDA TEXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029332-25.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ENEIAS DE ALMEIDA TEXEIRA 

REQUERIDO: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA Vistos etc. 

Defiro o benefício da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Verificada 

a regularidade das custas e despesas, CITE-SE a parte ré CONSÓRCIO 

NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA, na forma do art. 335, III, incluindo no 

mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 todos do CPC. DEIXO de 

designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, ante a 

sua inutilidade em processos dessa vara, diante do pouquíssimo êxito das 

conciliações, como vem sendo observado ao longo do tempo, o que 

servirá apenas para atrasar a entrega da prestação jurisdicional. 

Ressalto, todavia, que futuramente caso haja interesse das duas partes 

na realização do ato, nada impede que seja posteriormente designada, nos 

termos do inciso V do art. 139 do CPC. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006030-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIL PEREIRA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006030-64.2019.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO 

BRADESCO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DANIL PEREIRA DA SILVA 

Vistos etc. O INFOJUD se constitui em instrumento de comunicação entre a 

Receita Federal e o Poder Judiciário, traduzindo mecanismo de 

simplificação e agilização dos procedimentos executórios. O referido 

sistema substitui o anterior procedimento de fornecimento de informações 

cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal, contudo, a 

sua utilização deve ser analisada pelo Magistrado, uma vez que, deve ser 

permitida excepcionalmente, quando esgotadas as diligências 

extrajudiciais para localização do réu ou bens, o que não restou 

demonstrado nos autos. No caso concreto, a parte Requerente não 

comprovou ter exaurido todas as diligências para localizar o endereço 

atual da parte Requerida, razão pela qual, indefiro o pleito de pesquisa via 

sistemas INFOJUD. Sendo assim, intime a parte interessada para requerer 

o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Sem manifestação, 

ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1034662-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERTY DE ALMEIDA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034662-03.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: WEVERTY DE ALMEIDA COSTA 

Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e 

demais taxas, bem como sua vinculação ao número do processo. No caso 

do não recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) 

guia(s) ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a 

devida regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, 

volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando regulares as 

despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de WEVERTY DE ALMEIDA 

COSTA com pedido de liminar de apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001885-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE REGINA LOPES CAMPOS PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001885-96.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO 

GROSSO EXECUTADO: JULIANE REGINA LOPES CAMPOS PINTO Vistos 

etc. Diante do recolhimento das custas referentes a diligência do Oficial de 

Justiça, determino a expedição do mandado de citação conforme o 

requerido pela parte Exequente. Cumpra-se. Intima-se. Cuiabá, 13 de abril 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020033-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLYAN PHELIP GARCIA REIS (REU)

WILLYAN PHELIP GARCIA REIS - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020033-29.2016.8.11.0041 AUTOR(A): KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO REU: WILLYAN PHELIP GARCIA REIS - ME, WILLYAN PHELIP 

GARCIA REIS Vistos etc. Deixo de dar conhecimento aos embargos de 

declaração interpostos pela parte Autora (id. 30885741), eis que opostos 

contra despacho destituído de conteúdo decisório, nos termos do art. 

1.001, do CPC. A propósito, acerca do descabimento dos embargos de 

declaração contra despacho de mero expediente, o Superior Tribunal de 

Justiça já se manifestou: “[...] De início, os aclaratórios não merecem ser 

conhecidos. Com efeito, não são cabíveis embargos de declaração contra 

despacho de mero expediente, como é o caso dos autos. [...] Ante o 

exposto, REJEITO os embargos de declaração e concedo prazo de 15 

(quinze) dias para que a Embargante FORMALIZE requerimento de 

gratuidade de justiça nestes autos, ou COMPROVE o recolhimento das 

custas judiciais, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil e 

Resolução/STJ n.º 1/2016.” (EDcL no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 

149.144/MG, 1ª Turma, Relatora Minª. Laurita Vaz, julgado em 10/11/2016, 

DJe 18/11/2016). Posto isso, NÃO CONHEÇO dos embargos declaratórios, 

eis que inadmissíveis. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015513-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA CATARINA DA SILVA BRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015513-84.2020.8.11.0041 AUTOR(A): PAULINA CATARINA DA SILVA 

BRANCO REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. 

Defiro pedido de Justiça Gratuita. Anote-se. Compulsando os autos 

verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, 

diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Nem 

mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. Não se 

trata de direito instantâneo que quando agredido necessita de imediata 
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recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a 

antecipação da tutela. Não vejo elemento plausível a conceder a 

consignação de pagamento, em valores pretendidos na inicial, para excluir 

a mora, primeiro, porque não existe demonstração de recusa do Requerido 

em receber o contratado e tão pouco, há como afirmar nesta fase 

processual, que o valor pretendido, reflete ao devido. Até então, não 

existe convicção deste Juízo a desconsiderar o contrato firmado, 

necessário se faz aquilatar demais provas para se chegar à verdade real. 

Ademais, diante da atual jurisprudência do STJ, corroborado com a 

redação da Súmula 596 do STF e da Súmula Vinculante 7, a simples 

alegação de que os juros pactuados são abusivos, não tem o condão de 

levar a presunção de que a taxa é efetivamente desproporcional. Desta 

forma, é inviável neste primeiro momento, apenas com base nas provas 

documentais produzidas pelo autor, presumir que a taxa pactuada é 

excessiva. Portanto, não havendo prova de que os juros pactuados são 

abusivos, não vislumbro verossimilhança quanto a esta alegação, razão 

pela qual, não há como excluir a restrição cadastral. Por outro lado, o 

depósito do valor considerado incontroverso pelo autor se mostra ineficaz 

uma vez que não tem o condão de afastar a mora. Em relação à 

manutenção de posse, primeiramente constata-se que o referido pleito 

está diretamente relacionado à descaracterização da mora, já que 

existindo a mora, é plenamente devido o procedimento judicial de busca e 

apreensão (Súmula 72 do STJ). Partindo desta premissa e com fulcro as 

disposições consolidadas no STJ (REsp 1.061.530/RS), a manutenção da 

posse somente é devida quando presente a verossimilhança quanto a 

abusividade de encargos incidentes durante o período da normalidade 

contratual, contudo, conforme argumentos acima, não é verossímil a 

alegação de abusividade dos encargos contratados, restando prejudicada 

a pretensão posta na inicial como tutela antecipada. DEIXO de designar a 

audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, ante a sua inutilidade 

em processos dessa vara, diante do pouquíssimo êxito das conciliações, 

como vem sendo observado ao longo do tempo, o que servirá apenas 

para atrasar a entrega da prestação jurisdicional. Ressalto, todavia, que 

futuramente caso haja interesse das duas partes na realização do ato, 

nada impede que seja posteriormente designada, nos termos do inciso V 

do art. 139 do CPC. Sendo assim, cite-se para responder, constando às 

advertências legais. Intime-se. Cumpra-se Cuiabá, 13 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035962-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. LAZARIN - ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 3 5 9 6 2 - 9 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: M. V. LAZARIN - 

ME - ME Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade do recolhimento das 

custas e demais taxas, bem como sua vinculação ao número do processo. 

No caso do não recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação 

da(s) guia(s) ao número do processo, intime-se a parte autora para 

efetuar a devida regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, 

volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando regulares as 

despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. em face de M. V. LAZARIN - 

ME - ME com pedido de liminar de apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025041-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENEI DE FREITAS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025041-79.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JOSENEI DE FREITAS SANTOS 

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. Defiro pedido 

de Justiça Gratuita. Anote-se. Compulsando os autos verifica-se a 

impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da 

ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Nem mesmo, o risco 

de resultado útil ao processo restou evidenciado. Não se trata de direito 

instantâneo que quando agredido necessita de imediata recomposição. 

Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da 

tutela. Não vejo elemento plausível a conceder a consignação de 

pagamento, em valores pretendidos na inicial, para excluir a mora, 

primeiro, porque não existe demonstração de recusa do Requerido em 

receber o contratado e tão pouco, há como afirmar nesta fase processual, 

que o valor pretendido, reflete ao devido. Até então, não existe convicção 

deste Juízo a desconsiderar o contrato firmado, necessário se faz 

aquilatar demais provas para se chegar à verdade real. Ademais, diante 

da atual jurisprudência do STJ, corroborado com a redação da Súmula 596 

do STF e da Súmula Vinculante 7, a simples alegação de que os juros 

pactuados são abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que 

a taxa é efetivamente desproporcional. Desta forma, é inviável neste 

primeiro momento, apenas com base nas provas documentais produzidas 

pelo autor, presumir que a taxa pactuada é excessiva. Portanto, não 

havendo prova de que os juros pactuados são abusivos, não vislumbro 

verossimilhança quanto a esta alegação, razão pela qual, não há como 
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excluir a restrição cadastral. Por outro lado, o depósito do valor 

considerado incontroverso pelo autor se mostra ineficaz uma vez que não 

tem o condão de afastar a mora. Em relação à manutenção de posse, 

primeiramente constata-se que o referido pleito está diretamente 

relacionado à descaracterização da mora, já que existindo a mora, é 

plenamente devido o procedimento judicial de busca e apreensão (Súmula 

72 do STJ). Partindo desta premissa e com fulcro as disposições 

consolidadas no STJ (REsp 1.061.530/RS), a manutenção da posse 

somente é devida quando presente a verossimilhança quanto a 

abusividade de encargos incidentes durante o período da normalidade 

contratual, contudo, conforme argumentos acima, não é verossímil a 

alegação de abusividade dos encargos contratados, restando prejudicada 

a pretensão posta na inicial como tutela antecipada. DEIXO de designar a 

audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, ante a sua inutilidade 

em processos dessa vara, diante do pouquíssimo êxito das conciliações, 

como vem sendo observado ao longo do tempo, o que servirá apenas 

para atrasar a entrega da prestação jurisdicional. Ressalto, todavia, que 

futuramente caso haja interesse das duas partes na realização do ato, 

nada impede que seja posteriormente designada, nos termos do inciso V 

do art. 139 do CPC. Sendo assim, cite-se para responder, constando às 

advertências legais. Intime-se. Cumpra-se Cuiabá, 13 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024378-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO GOMES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024378-33.2019.8.11.0041 AUTOR(A): CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS S. A. REU: LAZARO GOMES DA SILVA Vistos etc. - I - 

Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, 

bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - Observo que a 

prova escrita trazida com a exordial, em uma análise inicial, consiste em 

documento com a aptidão para se reputar a parte ré LAZARO GOMES DA 

SILVA como devedora da quantia expressada no pedido, pontuando a 

parte autora como credora; com isso, resta preenchido o pressuposto do 

artigo 700, inciso I, do CPC. Assim sendo, determino a expedição de 

mandado de pagamento em desfavor da parte requerida LAZARO GOMES 

DA SILVA, para consecução no prazo e forma do art. 701 do CPC. Cite-se 

e intime-se para o pagamento ou oferecimento de embargos, com a 

advertência do art. 702, caput, e §§ 1º e 2º, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 13 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000384-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNISUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME (REU)

VALDIR CATARINO DE MAGALHAES (REU)

EZIO VIEIRA DE QUEIROZ (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000384-44.2017.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

UNISUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, VALDIR 

CATARINO DE MAGALHAES, EZIO VIEIRA DE QUEIROZ Vistos etc. Diante 

das tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, nos termos 

dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte credora 

Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL. Expeça-se edital 

contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, devendo a 

publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único do art. 257, 

do CPC. Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos 

autos pela Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação 

(DJE) e certificado o lapso temporal in albis. Desde já, NOMEIO para atuar 

como CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, conforme disposição do art. 72, II, do CPC. 

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028277-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L V CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028277-10.2017.8.11.0041 AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO REU: L V 

CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA - ME Vistos etc. Diante das 

tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, nos termos dos 

artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte credora 

Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL. Expeça-se edital 

contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, devendo a 

publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único do art. 257, 

do CPC. Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos 

autos pela Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação 

(DJE) e certificado o lapso temporal in albis. Desde já, NOMEIO para atuar 

como CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, conforme disposição do art. 72, II, do CPC. 

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1037915-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOIR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - MT15999-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037915-33.2018.8.11.0041 AUTOR(A): FRANCISCO JOIR DA SILVA REU: 

BANCO PAN Vistos. Em face do efeito modificativo substancial almejado 

pela parte Embargante, uma vez que pretende a desconstituição integral 

da sentença homologatória que extinguiu o processo sem resolução de 

mérito, antes de decidir acerca dos Embargos de Declaração opostos, 

dado o caráter infringente, manifeste-se a parte Embargada no prazo de 

cinco (5) dias (art. 1.023, § 2.º, c.c. art. 10, do CPC/2015). Decorrido o 
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lapso temporal, certifique-se, e com ou sem manifestação, retornem 

conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001072-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDES FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

VANESSA AZEVEDO SANTOS FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001072-06.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: FERNANDES FERREIRA DA SILVA, VANESSA AZEVEDO 

SANTOS FERREIRA Vistos etc. Diante das tentativas frustradas de citação 

dos Executados, e considerando o recolhimento da respectiva diligência, 

defiro o pedido da parte credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR 

HORA CERTA, nos termos dos artigos 252 e seguintes do CPC Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001059-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMARA FELICIANO DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001059-70.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: GILMARA FELICIANO DIAS Vistos 

etc. O INFOJUD se constitui em instrumento de comunicação entre a 

Receita Federal e o Poder Judiciário, traduzindo mecanismo de 

simplificação e agilização dos procedimentos executórios. O referido 

sistema substitui o anterior procedimento de fornecimento de informações 

cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal, contudo, a 

sua utilização deve ser analisada pelo Magistrado, uma vez que, deve ser 

permitida excepcionalmente, quando esgotadas as diligências 

extrajudiciais para localização do réu ou bens, o que não restou 

demonstrado nos autos. No caso concreto, a parte Requerente não 

comprovou ter exaurido todas as diligências para localizar o endereço 

atual da parte Requerida, razão pela qual, indefiro o pleito de pesquisa via 

sistemas INFOJUD. Sendo assim, intime a parte interessada para requerer 

o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Sem manifestação, 

ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021892-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON FELIX GALVAO FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021892-12.2018.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

GERSON FELIX GALVAO FILHO Vistos etc. O INFOJUD se constitui em 

instrumento de comunicação entre a Receita Federal e o Poder Judiciário, 

traduzindo mecanismo de simplificação e agilização dos procedimentos 

executórios. O referido sistema substitui o anterior procedimento de 

fornecimento de informações cadastrais e de cópias de declarações pela 

Receita Federal, contudo, a sua utilização deve ser analisada pelo 

Magistrado, uma vez que, deve ser permitida excepcionalmente, quando 

esgotadas as diligências extrajudiciais para localização do réu ou bens, o 

que não restou demonstrado nos autos. No caso concreto, a parte 

Requerente não comprovou ter exaurido todas as diligências para localizar 

o endereço atual da parte Requerida, razão pela qual, indefiro o pleito de 

pesquisa via sistemas INFOJUD. Sendo assim, intime a parte interessada 

para requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Sem 

manifestação, ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008263-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINHO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008263-34.2019.8.11.0041 REQUERENTE: YAMAHA ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO LTDA REQUERIDO: MARINHO PEREIRA DA SILVA Vistos 

etc. - I - Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais 

taxas, bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão ajuizada por YAMAHA ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO LTDA em face de MARINHO PEREIRA DA SILVA com 

pedido de liminar de apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma 

do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova documental da existência do 

contrato, e da constituição em mora da parte ré. Defiro, por isso, 

liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na inicial que deverá 

ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo de compromisso 

de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o ingresso em seu 

domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, desde que seja 

realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, da Constituição 

da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o meirinho primeiro 

diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens independentemente de 

arrombamento; somente se frustrada tal diligência, o que deverá ser 

justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder ao 

arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do prédio; 

e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a efetivação 

do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e remuneração do 

chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, no 

prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou apresentar defesa, tudo na 

forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 911, de 1969, sob pena de 

revelia e confissão. Conste do mandado que o pagamento poderá ocorrer 

no prazo de cinco dias da apreensão do bem, por meio do depósito do 

valor da integralidade da dívida pendente (STJ, REsp nº 1.418.593/MS), 

com base na atualização do cálculo que acompanha a inicial. Tal cálculo: 

a) não será realizado pelo contador judicial, devendo ser providenciado 

pelo próprio requerido; e, b) não compreenderá os juros correspondentes 

ao tempo ainda não decorrido, na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do 

mandado, também, que o prazo para purgar a mora será computado 

incluindo os dias não úteis, uma vez se trata de prazo material, incidindo 

na exceção prevista no art. 219, parágrafo único, do CPC. Para o caso de 

pronto pagamento arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da 

dívida (incluindo as parcelas vencidas antecipadamente), por apreciação 
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equitativa. Ademais, no ato da purgação da mora, deverá o réu depositar 

as custas judiciais já adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos 

autos. A venda extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 

1969, não deverá ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da 

apreensão do veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da 

integralidade da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, 

deverá o autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de 

cinco dias da data da venda. Deverá, também, promover depósito de 

eventual saldo remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

13 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1057705-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1057705-66.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO JOHN DEERE S.A. 

REQUERIDO: VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA Vistos. Em face do efeito 

modificativo substancial almejado pela parte Embargante, uma vez que 

pretende a desconstituição integral da sentença homologatória que 

extinguiu o processo com resolução de mérito, antes de decidir acerca 

dos Embargos de Declaração opostos, dado o caráter infringente, 

manifeste-se a parte Embargada no prazo de cinco (5) dias (art. 1.023, § 

2.º, c.c. art. 10, do CPC/2015). Decorrido o lapso temporal, certifique-se, e 

com ou sem manifestação, retornem conclusos para decisão. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016610-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEICE KELLY MORAES DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016610-90.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JEICE KELLY MORAES DE QUEIROZ 

Vistos etc. O INFOJUD se constitui em instrumento de comunicação entre a 

Receita Federal e o Poder Judiciário, traduzindo mecanismo de 

simplificação e agilização dos procedimentos executórios. O referido 

sistema substitui o anterior procedimento de fornecimento de informações 

cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal, contudo, a 

sua utilização deve ser analisada pelo Magistrado, uma vez que, deve ser 

permitida excepcionalmente, quando esgotadas as diligências 

extrajudiciais para localização do réu ou bens, o que não restou 

demonstrado nos autos. No caso concreto, a parte Requerente não 

comprovou ter exaurido todas as diligências para localizar o endereço 

atual da parte Requerida, razão pela qual, indefiro o pleito de pesquisa via 

sistemas INFOJUD. Sendo assim, intime a parte interessada para requerer 

o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Sem manifestação, 

ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023384-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO NERES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023384-05.2019.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE ROBERTO NERES 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Analisando a 

petição inicial verifico que a parte autora NEGA ter qualquer relação 

jurídica com o banco apontado como réu. Eventual lide, portanto, deixa de 

ter por fundo uma relação contratual, passando a ser extracontratual, não 

tendo natureza tipicamente bancária, como exige o artigo 1º, inciso I, §§ 1º 

e 2º, do Provimento nº 004/2008/CM. Desta forma, por se tratar ação de 

natureza eminentemente civil, falece esta especializada de competência 

para processar e julgar o feito. Isto posto, declino da minha competência 

para uma das varas cíveis desta Comarca. Encaminhe-se para o 

distribuidor, a fim de que a ação seja redistribuída para uma vara cível 

genérica, com as baixas devidas. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023392-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO NERES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023392-79.2019.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE ROBERTO NERES 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Analisando 

a petição inicial verifico que a parte autora NEGA ter qualquer relação 

jurídica com o banco apontado como réu. Eventual lide, portanto, deixa de 

ter por fundo uma relação contratual, passando a ser extracontratual, não 

tendo natureza tipicamente bancária, como exige o artigo 1º, inciso I, §§ 1º 

e 2º, do Provimento nº 004/2008/CM. Desta forma, por se tratar ação de 

natureza eminentemente civil, falece esta especializada de competência 

para processar e julgar o feito. Isto posto, declino da minha competência 

para uma das varas cíveis desta Comarca. Encaminhe-se para o 

distribuidor, a fim de que a ação seja redistribuída para uma vara cível 

genérica, com as baixas devidas. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1046865-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR GELLIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1046865-94.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: JULIO CESAR GELLIO DA SILVA Vistos etc. O INFOJUD se 

constitui em instrumento de comunicação entre a Receita Federal e o 

Poder Judiciário, traduzindo mecanismo de simplificação e agilização dos 

procedimentos executórios. O referido sistema substitui o anterior 

procedimento de fornecimento de informações cadastrais e de cópias de 

declarações pela Receita Federal, contudo, a sua utilização deve ser 

analisada pelo Magistrado, uma vez que, deve ser permitida 
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excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu ou bens, o que não restou demonstrado nos autos. No 

caso concreto, a parte Requerente não comprovou ter exaurido todas as 

diligências para localizar o endereço atual da parte Requerida, razão pela 

qual, indefiro o pleito de pesquisa via sistemas INFOJUD. Sendo assim, 

intime a parte interessada para requerer o que entender de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias. Sem manifestação, ao arquivo. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042489-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELYONY CONCEICAO LEVENTI DE AMORIM (EXECUTADO)

RONICHEL LUIZ DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1042489-02.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: HELYONY CONCEICAO LEVENTI DE AMORIM, RONICHEL 

LUIZ DA SILVA Vistos etc. Diante das tentativas frustradas de citação 

pessoal dos Executados, nos termos dos artigos 256 e 257, ambos, do 

CPC, defiro o pedido da parte credora Exequente e determino a CITAÇÃO 

POR EDITAL. Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela 

Secretaria, devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e 

parágrafo único do art. 257, do CPC. Após efetivada a diligência, esta 

deverá ser demonstrada nos autos pela Secretaria, com a juntada da 

cópia da página da publicação (DJE) e certificado o lapso temporal in albis. 

Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC. Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para 

que tome conhecimento do feito e examine eventual existência de 

nulidade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032560-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J C BETIOLI LOCADORA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032560-76.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: J C BETIOLI LOCADORA - ME Vistos etc. Considerando o 

teor da petição encartada no ID n° 26990494, intime-se a parte Autora 

para que comprove o recolhimento da diligência do oficial de justiça em 

quinze (15) dias, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, 14 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019803-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA APARECIDA AGUIRRE HADDAD (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019803-84.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: ERICA APARECIDA AGUIRRE HADDAD Vistos 

etc. Diante das tentativas frustradas de citação pessoal da parte 

Executada, nos termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o 

pedido da parte credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL. 

Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 

devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único 

do art. 257, do CPC. Após efetivada a diligência, esta deverá ser 

demonstrada nos autos pela Secretaria, com a juntada da cópia da página 

da publicação (DJE) e certificado o lapso temporal in albis. Desde já, 

NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC. Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para 

que tome conhecimento do feito e examine eventual existência de 

nulidade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1062294-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCKON JUNIOR OLIVEIRA GONCALVES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1062294-04.2019.8.11.0041 AUTOR(A): MAYCKON JUNIOR OLIVEIRA 

GONCALVES DO NASCIMENTO REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. Defiro pedido de Justiça Gratuita. 

Anote-se. Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de 

conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do 

direito e perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo 

restou evidenciado. Não se trata de direito instantâneo que quando 

agredido necessita de imediata recomposição. Além do que, não há 

situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Não vejo 

elemento plausível a conceder a consignação de pagamento, em valores 

pretendidos na inicial, para excluir a mora, primeiro, porque não existe 

demonstração de recusa do Requerido em receber o contratado e tão 

pouco, há como afirmar nesta fase processual, que o valor pretendido, 

reflete ao devido. Até então, não existe convicção deste Juízo a 

desconsiderar o contrato firmado, necessário se faz aquilatar demais 

provas para se chegar à verdade real. Ademais, diante da atual 

jurisprudência do STJ, corroborado com a redação da Súmula 596 do STF 

e da Súmula Vinculante 7, a simples alegação de que os juros pactuados 

são abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que a taxa é 

efetivamente desproporcional. Desta forma, é inviável neste primeiro 

momento, apenas com base nas provas documentais produzidas pelo 

autor, presumir que a taxa pactuada é excessiva. Portanto, não havendo 

prova de que os juros pactuados são abusivos, não vislumbro 

verossimilhança quanto a esta alegação, razão pela qual, não há como 

excluir a restrição cadastral. Por outro lado, o depósito do valor 

considerado incontroverso pelo autor se mostra ineficaz uma vez que não 

tem o condão de afastar a mora. Em relação à manutenção de posse, 

primeiramente constata-se que o referido pleito está diretamente 

relacionado à descaracterização da mora, já que existindo a mora, é 
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plenamente devido o procedimento judicial de busca e apreensão (Súmula 

72 do STJ). Partindo desta premissa e com fulcro as disposições 

consolidadas no STJ (REsp 1.061.530/RS), a manutenção da posse 

somente é devida quando presente a verossimilhança quanto a 

abusividade de encargos incidentes durante o período da normalidade 

contratual, contudo, conforme argumentos acima, não é verossímil a 

alegação de abusividade dos encargos contratados, restando prejudicada 

a pretensão posta na inicial como tutela antecipada. DEIXO de designar a 

audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, ante a sua inutilidade 

em processos dessa vara, diante do pouquíssimo êxito das conciliações, 

como vem sendo observado ao longo do tempo, o que servirá apenas 

para atrasar a entrega da prestação jurisdicional. Ressalto, todavia, que 

futuramente caso haja interesse das duas partes na realização do ato, 

nada impede que seja posteriormente designada, nos termos do inciso V 

do art. 139 do CPC. Sendo assim, cite-se para responder, constando às 

advertências legais. Intime-se. Cumpra-se Cuiabá, 14 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002434-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINIZ ALENCASTRO CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002434-09.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DINIZ ALENCASTRO CORREA 

REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Vistos etc. Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano 

de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do 

direito e perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo 

restou evidenciado. Não se trata de direito instantâneo que quando 

agredido necessita de imediata recomposição. Além do que, não há 

situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Não vejo 

elemento plausível a conceder a consignação de pagamento, em valores 

pretendidos na inicial, para excluir a mora, primeiro, porque não existe 

demonstração de recusa do Requerido em receber o contratado e tão 

pouco, há como afirmar nesta fase processual, que o valor pretendido, 

reflete ao devido. Até então, não existe convicção deste Juízo a 

desconsiderar o contrato firmado, necessário se faz aquilatar demais 

provas para se chegar à verdade real. Ademais, diante da atual 

jurisprudência do STJ, corroborado com a redação da Súmula 596 do STF 

e da Súmula Vinculante 7, a simples alegação de que os juros pactuados 

são abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que a taxa é 

efetivamente desproporcional. Desta forma, é inviável neste primeiro 

momento, apenas com base nas provas documentais produzidas pelo 

autor, presumir que a taxa pactuada é excessiva. Portanto, não havendo 

prova de que os juros pactuados são abusivos, não vislumbro 

verossimilhança quanto a esta alegação, razão pela qual, não há como 

excluir a restrição cadastral. Por outro lado, o depósito do valor 

considerado incontroverso pelo autor se mostra ineficaz uma vez que não 

tem o condão de afastar a mora. Em relação à manutenção de posse, 

primeiramente constata-se que o referido pleito está diretamente 

relacionado à descaracterização da mora, já que existindo a mora, é 

plenamente devido o procedimento judicial de busca e apreensão (Súmula 

72 do STJ). Partindo desta premissa e com fulcro as disposições 

consolidadas no STJ (REsp 1.061.530/RS), a manutenção da posse 

somente é devida quando presente a verossimilhança quanto a 

abusividade de encargos incidentes durante o período da normalidade 

contratual, contudo, conforme argumentos acima, não é verossímil a 

alegação de abusividade dos encargos contratados, restando prejudicada 

a pretensão posta na inicial como tutela antecipada. Considerando que 

houve renúncia expressa à audiência de conciliação, cite-se para 

responder, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se 

Cuiabá, 14 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019132-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI (EXECUTADO)

SCHAUSTON ELIAS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019132-90.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: ELIAS CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI, SCHAUSTON 

ELIAS DE SOUZA Vistos etc. Diante das tentativas frustradas de citação 

pessoal dos Executados, nos termos dos artigos 256 e 257, ambos, do 

CPC, defiro o pedido da parte credora Exequente e determino a CITAÇÃO 

POR EDITAL. Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela 

Secretaria, devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e 

parágrafo único do art. 257, do CPC. Após efetivada a diligência, esta 

deverá ser demonstrada nos autos pela Secretaria, com a juntada da 

cópia da página da publicação (DJE) e certificado o lapso temporal in albis. 

Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC. Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para 

que tome conhecimento do feito e examine eventual existência de 

nulidade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1061908-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BENEDITO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1061908-71.2019.8.11.0041 AUTOR(A): FRANCISCO BENEDITO FERREIRA 

DA SILVA REU: BANCO RCI BRASIL S.A Vistos etc. Defiro pedido de 

Justiça Gratuita. Anote-se. Compulsando os autos verifica-se a 

impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da 

ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Nem mesmo, o risco 

de resultado útil ao processo restou evidenciado. Não se trata de direito 

instantâneo que quando agredido necessita de imediata recomposição. 

Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da 

tutela. Não vejo elemento plausível a conceder a consignação de 

pagamento, em valores pretendidos na inicial, para excluir a mora, 

primeiro, porque não existe demonstração de recusa do Requerido em 

receber o contratado e tão pouco, há como afirmar nesta fase processual, 

que o valor pretendido, reflete ao devido. Até então, não existe convicção 

deste Juízo a desconsiderar o contrato firmado, necessário se faz 

aquilatar demais provas para se chegar à verdade real. Ademais, diante 

da atual jurisprudência do STJ, corroborado com a redação da Súmula 596 

do STF e da Súmula Vinculante 7, a simples alegação de que os juros 

pactuados são abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que 

a taxa é efetivamente desproporcional. Desta forma, é inviável neste 

primeiro momento, apenas com base nas provas documentais produzidas 

pelo autor, presumir que a taxa pactuada é excessiva. Portanto, não 

havendo prova de que os juros pactuados são abusivos, não vislumbro 

verossimilhança quanto a esta alegação, razão pela qual, não há como 

excluir a restrição cadastral. Por outro lado, o depósito do valor 

considerado incontroverso pelo autor se mostra ineficaz uma vez que não 

tem o condão de afastar a mora. Em relação à manutenção de posse, 

primeiramente constata-se que o referido pleito está diretamente 

relacionado à descaracterização da mora, já que existindo a mora, é 

plenamente devido o procedimento judicial de busca e apreensão (Súmula 
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72 do STJ). Partindo desta premissa e com fulcro as disposições 

consolidadas no STJ (REsp 1.061.530/RS), a manutenção da posse 

somente é devida quando presente a verossimilhança quanto a 

abusividade de encargos incidentes durante o período da normalidade 

contratual, contudo, conforme argumentos acima, não é verossímil a 

alegação de abusividade dos encargos contratados, restando prejudicada 

a pretensão posta na inicial como tutela antecipada. DEIXO de designar a 

audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, ante a sua inutilidade 

em processos dessa vara, diante do pouquíssimo êxito das conciliações, 

como vem sendo observado ao longo do tempo, o que servirá apenas 

para atrasar a entrega da prestação jurisdicional. Ressalto, todavia, que 

futuramente caso haja interesse das duas partes na realização do ato, 

nada impede que seja posteriormente designada, nos termos do inciso V 

do art. 139 do CPC. Sendo assim, cite-se para responder, constando às 

advertências legais. Intime-se. Cumpra-se Cuiabá, 14 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030683-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDICELIA ANGELA DE COL DA SILVA (REQUERIDO)

ALDUIR DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030683-67.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: CLAUDICELIA ANGELA DE COL DA SILVA, ALDUIR DA 

SILVA Vistos etc. Determino a intimação da parte Requerente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, dê prosseguimento ao feito, pleiteando o que 

entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032833-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO LEVY GUIMARAES (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032833-84.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: EDUARDO LEVY GUIMARAES Vistos etc. Certifique-se a 

regularidade das custas processuais e demais despesas do processo, 

bem como sua vinculação aos autos. No caso de não recolhimento, 

irregularidade, ou falta de vinculação, intime-se a parte autora para 

recolher ou sanar a irregularidade no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da petição inicial. Verificada a regularidade das custas e 

despesas, CITE-SE o réu na forma do art. 335, III, incluindo no mandado as 

disposições dos arts. 252 ao 255, todos do CPC. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 

14 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017404-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORTALEZA DE QUEIROZ E FORTALEZA DE QUEIROZ LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017404-82.2016.8.11.0041 AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

FORTALEZA DE QUEIROZ E FORTALEZA DE QUEIROZ LTDA - ME Vistos 

etc. O INFOJUD se constitui em instrumento de comunicação entre a 

Receita Federal e o Poder Judiciário, traduzindo mecanismo de 

simplificação e agilização dos procedimentos executórios. O referido 

sistema substitui o anterior procedimento de fornecimento de informações 

cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal, contudo, a 

sua utilização deve ser analisada pelo Magistrado, uma vez que, deve ser 

permitida excepcionalmente, quando esgotadas as diligências 

extrajudiciais para localização do réu ou bens, o que não restou 

demonstrado nos autos. No caso concreto, a parte Requerente não 

comprovou ter exaurido todas as diligências para localizar o endereço 

atual da parte Requerida, razão pela qual, indefiro o pleito de pesquisa via 

sistemas INFOJUD. Sendo assim, intime a parte interessada para requerer 

o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Sem manifestação, 

ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015073-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO JUSTINO MOTA DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015073-93.2017.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: 

ANGELO JUSTINO MOTA DOS SANTOS Vistos etc. Diante das tentativas 

frustradas de citação pessoal dos Executados, nos termos dos artigos 

256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte credora Exequente e 

determino a CITAÇÃO POR EDITAL. Expeça-se edital contendo a síntese 

da inicial elaborada pela Secretaria, devendo a publicação acontecer nos 

termos do inciso II e parágrafo único do art. 257, do CPC. Após efetivada a 

diligência, esta deverá ser demonstrada nos autos pela Secretaria, com a 

juntada da cópia da página da publicação (DJE) e certificado o lapso 

temporal in albis. Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL 

o representante da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

conforme disposição do art. 72, II, do CPC. Cientifique-se pessoalmente o 

Curador Especial para que tome conhecimento do feito e examine eventual 

existência de nulidade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022895-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DIAS DE MOURA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE DE MELO ALMEIDA OAB - MT6762-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022895-70.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: WILSON DIAS DE MOURA JUNIOR Vistos etc. Compulsando 

os presentes autos verifico que a parte Executada impugnou a prestação 

de contas apresentada pelo banco Exequente, referente a venda do 

veículo apreendido em leilão. Aduziu a parte Executada que a instituição 

bancária não comprovou o gasto no montante de R$ 6.609,25 (Seis Mil 
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Seiscentos e Nove Reais e Vinte e cinco Centavos) referente a 

documentos do veículo, transporte/despesas e leilão, porquanto o referido 

valor não consta na nota fiscal juntada pela parte Autora/Exequente. 

Nesse sentido, torna-se imperiosa a intimação da parte Autora para 

colacionar documentos que comprovem os gastos na importância de R$ 

6.609,25 (Seis Mil Seiscentos e Nove Reais e Vinte e cinco Centavos), 

referentes a "GCA - Gastos com Contratos em Atraso", no prazo de 10 

(dez) dias. Somente, retornem-me os autos conclusos com ou sem 

manifestação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005535-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CESAR PACHECO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005 5 3 5 - 8 3 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  A D M I N I S T R A D O R ( A )  J U D I C I A L : 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: MARCIO CESAR PACHECO Vistos etc. Trata-se de incidente 

processual para cumprimento de medida de busca e apreensão deferida 

no processo n.º 3032-44.2016.8.11.0010 – Cód. 81710, em trâmite perante 

a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT. Portanto, nos termos do art. 3º, 

parágrafos 12[1] e 13[2], do Decreto-lei nº 911/69, cumpra-se a decisão 

ID. 29046249, expedindo-se o competente mandado. Apreendido o bem 

móvel, encaminhem-se os autos ao Juízo originário. Intime-se Cumpra-se. 

[1]§ 12. A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da 

comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, 

sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da 

ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial 

da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a 

busca e apreensão do veículo. [2]§ 13. A apreensão do veículo será 

imediatamente comunicada ao juízo, que intimará a instituição financeira 

para retirar o veículo do local depositado no prazo máximo de 48 (quarenta 

e oito) horas. Cuiabá, 14 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006969-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GARCIA PEREZ OAB - SP104866 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMARA VIEIRA DE ARAUJO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006969-10.2020.8.11.0041 TESTEMUNHA: JSL ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S.A. TESTEMUNHA: GILMARA VIEIRA DE ARAUJO Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, com pedido de liminar, 

fundado em inadimplência de prestações decorrentes de contrato de 

arrendamento mercantil para aquisição do veículo descrito na inicial. 

Aplica-se aos contratos de arrendamento mercantil de bem móvel o 

entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, entendimento 

jurisprudencial que já vinha sendo acolhido por Ministros integrantes da 

Segunda Seção daquela Corte Superior e que culminou com a edição da 

Lei n. 13.043/2014, a qual fez incluir o §15º ao art. 3º, do Decreto-Lei nº. 

911/69, autorizando expressamente a extensão das normas 

procedimentais previstas para a alienação fiduciária em garantia aos 

casos de reintegração de posse de veículos objetos de contrato de 

arrendamento mercantil (Lei nº.6.099/74). Pois bem. Compulsando os 

elementos dos autos verifica-se que a parte autora comprovou a 

celebração do contrato descrito na inicial, a mora e o envio da notificação 

ao endereço constante no seu cadastro, configurados assim os 

pressupostos autorizativos para o deferimento da liminar. Não 

esquecendo que sobre o envio da correspondência, ainda que a mesma 

não tenha sido recebida pela ré, deve ser aplicada a Súmula n° 103 do 

TJRJ que determina: 'Nas ações fundadas em contratos de arrendamento 

mercantil, basta à carta dirigida ao devedor, com aviso de recebimento, 

entregue no endereço constante do contrato, para comprovar a mora e 

justificar a concessão de liminar'. Posto isso, defiro a liminar para 

reintegrar a parte autora na posse do bem arrendado, descrito na Inicial. 

Expeça-se de mandado de reintegração, ficando o Autor como depositário 

do bem, consignando que compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias 

após a execução da liminar pagar a integralidade da dívida – entendida 

esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, 

sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto da lide ou 

apresentar defesa em 15 (quinze) dias, da juntada do mandado nos autos, 

conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 10.931/04. Entretanto, a expedição do mandado está condicionada 

ao recolhimento das custas e taxa judiciais, bem como da diligência do 

Oficial de Justiça pelo Autor, em quinze (15) dias, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito. Cite-se e intimem-se. Cuiabá, 14 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001159-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA BATISTA BENDO GORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001159-25.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: MARIA DE FATIMA BATISTA BENDO GORGES Vistos etc. O 

processo de recuperação judicial da empresa não suspende ações de 

execução contra fiadores e avalistas do devedor principal recuperando. 

Esse é o entendimento sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: Súmula 581: A recuperação judicial do devedor principal não 

impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra 

terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia 

cambial, real ou fidejussória. Posto isto, indefiro o pedido de suspensão da 

presente execução. Intime-se. Cuiabá, 14 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014756-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GERALDO RIVA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014756-32.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: JOSE GERALDO RIVA JUNIOR Vistos etc. Diante da parcial 

procedência do Embargos a Execução, conforme noticiado no ID anterior, 

intime-se a parte Exequente para apresentar cálculo atualizado nos 

moldes determinados pela sentença, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de abril de 2020. (Documento assinado 
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eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1060659-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR BRITO DE SAO PEDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA LEITE OAB - MT25562/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1060659-85.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ADEMAR BRITO DE SAO 

PEDRO REQUERIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO Vistos etc. Defiro a AJG, diante dos documentos 

colacionados nos IDs 28315296 e 28315311. Anote-se. A parte autora 

propôs a presenta ação insurgindo-se contra empréstimo consignado em 

folha de pagamento. Com a inicial, pede tutela de urgência para o fim de se 

determinar o cancelamento/suspensão dos descontos na folha de 

pagamento. Pois bem! Tutela só se concede quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300, do CPC, o que a 

meu ver, não ocorre na espécie. No caso vertente não verifico aqueles 

elementos. No que tange a suspensão dos descontos, não está 

evidenciado o periculum in mora, e muito menos o fumus boni juris, o 

primeiro porque os descontos, segundo a inicial, vêm se dando há 

bastante tempo, o segundo porque, aparentemente, o empréstimo foi feito 

amparado por um contrato regular. Desta forma, indefiro o pedido de tutela 

de urgência. Cite-se para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, com as 

advertências legais. DEIXO de designar a audiência de conciliação 

prevista no art. 334 do CPC, ante a sua inutilidade em processos dessa 

vara, diante do pouquíssimo êxito das conciliações, como vem sendo 

observado ao longo do tempo, o que servirá apenas para atrasar a 

entrega da prestação jurisdicional. Ressalto, todavia, que futuramente 

caso haja interesse das duas partes na realização do ato, nada impede 

que seja posteriormente designada, nos termos do inciso V do art. 139 do 

CPC. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038075-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANN PEREIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1038075-24.2019.8.11.0041 AUTOR(A): LUANN PEREIRA RIBEIRO REU: 

AYMORE Vistos etc. Defiro pedido de Justiça Gratuita. Anote-se. 

Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder 

a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e 

perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou 

evidenciado. Não se trata de direito instantâneo que quando agredido 

necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação 

emergencial para justificar a antecipação da tutela. Não vejo elemento 

plausível a conceder a consignação de pagamento, em valores 

pretendidos na inicial, para excluir a mora, primeiro, porque não existe 

demonstração de recusa do Requerido em receber o contratado e tão 

pouco, há como afirmar nesta fase processual, que o valor pretendido, 

reflete ao devido. Até então, não existe convicção deste Juízo a 

desconsiderar o contrato firmado, necessário se faz aquilatar demais 

provas para se chegar à verdade real. Ademais, diante da atual 

jurisprudência do STJ, corroborado com a redação da Súmula 596 do STF 

e da Súmula Vinculante 7, a simples alegação de que os juros pactuados 

são abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que a taxa é 

efetivamente desproporcional. Desta forma, é inviável neste primeiro 

momento, apenas com base nas provas documentais produzidas pelo 

autor, presumir que a taxa pactuada é excessiva. Portanto, não havendo 

prova de que os juros pactuados são abusivos, não vislumbro 

verossimilhança quanto a esta alegação, razão pela qual, não há como 

excluir a restrição cadastral. Por outro lado, o depósito do valor 

considerado incontroverso pelo autor se mostra ineficaz uma vez que não 

tem o condão de afastar a mora. Em relação à manutenção de posse, 

primeiramente constata-se que o referido pleito está diretamente 

relacionado à descaracterização da mora, já que existindo a mora, é 

plenamente devido o procedimento judicial de busca e apreensão (Súmula 

72 do STJ). Partindo desta premissa e com fulcro as disposições 

consolidadas no STJ (REsp 1.061.530/RS), a manutenção da posse 

somente é devida quando presente a verossimilhança quanto a 

abusividade de encargos incidentes durante o período da normalidade 

contratual, contudo, conforme argumentos acima, não é verossímil a 

alegação de abusividade dos encargos contratados, restando prejudicada 

a pretensão posta na inicial como tutela antecipada. CITE-SE o réu na 

forma do art. 335, III, incluindo no mandado as disposições dos arts. 252 

ao 255, todos do CPC. DEIXO de designar a audiência de conciliação 

prevista no art. 334 do CPC, ante a sua inutilidade em processos dessa 

vara, diante do pouquíssimo êxito das conciliações, como vem sendo 

observado ao longo do tempo, o que servirá apenas para atrasar a 

entrega da prestação jurisdicional. Ressalto, todavia, que futuramente 

caso haja interesse das duas partes na realização do ato, nada impede 

que seja posteriormente designada, nos termos do inciso V do art. 139 do 

CPC. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018582-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE LEMES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIAS GOMES DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT4.064 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018582-61.2019.8.11.0041 AUTOR(A): LUCIENE LEMES DE SOUZA REU: 

BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. 1. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita. 2. Cite-se a parte requerida BANCO ITAUCARD 

S/Apara responder no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências 

legais. 3. Deixo de designar audiência de conciliação haja vista ter se 

tornado praticamente infrutífera em processos desta vara, sem prejuízo de 

futura designação, se necessário for. Expeça-se o necessário. Int. 

Cuiabá, 14 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028145-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CBA TRANSPORTES EIRELI - ME (EXECUTADO)

EDUARDO BITTENCOURT SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028145-50.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: CBA TRANSPORTES EIRELI - ME, EDUARDO BITTENCOURT 

SILVA Vistos etc. Considerando o bem imóvel indicado no ID 25128850, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação, nos termos dos artigos 838, 

841 e 842 do CPC, c/c artigo 1.053 e seguintes da CNGC. Após, 

promovam-se os atos subsequentes por impulso processual, e intimem-se 
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as partes para se manifestarem sobre a penhora e a avaliação no prazo 

de quinze (15) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022570-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022570-27.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: NIVALDO DE ARAUJO Vistos etc. Defiro o pedido feito 

no id. anterior para determinar a suspensão do feito por 20 (vinte) dias, 

ante a informação de que o Executado teria falecido. Após o decurso do 

prazo supracitado, manifeste-se a parte autora no prazo de 10 (dez) dias. 

Em seguida, vote-me concluso. Intime-se. Cuiabá, 14 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021919-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILENE DE L. P. FERREIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021919-63.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: EMILENE DE L. P. FERREIRA - ME Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO em face de 

EMILENE DE L. P. FERREIRA - ME com pedido de liminar de apreensão de 

bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. 

Compulsando os presentes autos verifico que o e. Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso, em decisão monocrática de relatoria da Desa. Nilza Maria 

Pôssas de Carvalho (ID 22846101) cassou a sentença de ID 9206713 que 

determinou o cancelamento da distribuição da presente ação ante a 

ausência de recolhimento das custas iniciais e determinou o 

prosseguimento do feito. Pois bem. Há prova documental da existência do 

contrato, e da constituição em mora da parte ré. Nesse sentido, defiro 

liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na inicial que deverá 

ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo de compromisso 

de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o ingresso em seu 

domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, desde que seja 

realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, da Constituição 

da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o meirinho primeiro 

diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens independentemente de 

arrombamento; somente se frustrada tal diligência, o que deverá ser 

justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder ao 

arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do prédio; 

e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a efetivação 

do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e remuneração do 

chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, no 

prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou apresentar defesa, tudo na 

forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 911, de 1969, sob pena de 

revelia e confissão. Conste do mandado que o pagamento poderá ocorrer 

no prazo de cinco dias da apreensão do bem, por meio do depósito do 

valor da integralidade da dívida pendente (STJ, REsp nº 1.418.593/MS), 

com base na atualização do cálculo que acompanha a inicial. Tal cálculo: 

a) não será realizado pelo contador judicial, devendo ser providenciado 

pelo próprio requerido; e, b) não compreenderá os juros correspondentes 

ao tempo ainda não decorrido, na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do 

mandado, também, que o prazo para purgar a mora será computado 

incluindo os dias não úteis, uma vez se trata de prazo material, incidindo 

na exceção prevista no art. 219, parágrafo único, do CPC. Para o caso de 

pronto pagamento arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da 

dívida (incluindo as parcelas vencidas antecipadamente), por apreciação 

equitativa. Ademais, no ato da purgação da mora, deverá o réu depositar 

as custas judiciais já adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos 

autos. A venda extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 

1969, não deverá ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da 

apreensão do veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da 

integralidade da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, 

deverá o autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de 

cinco dias da data da venda. Deverá, também, promover depósito de 

eventual saldo remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

14 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015881-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSANA SALLES ABUCARMA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBELIA DA SILVA MENEZES OAB - MT23212-O (ADVOGADO(A))

LUCIANO ROSA DA SILVA OAB - MT0007860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015881-19.2020.8.11.0001 TESTEMUNHA: JOSANA SALLES 

ABUCARMA TESTEMUNHA: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Os 

benefícios da gratuidade da justiça somente devem ser deferidos ou 

mantidos à parte “com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios” (art. 98 do CPC). 

Esse dispositivo deve ser analisado com uma interpretação da 

Constituição Federal, especificamente no seu artigo 5º, inciso LXXIV, que 

prevê: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. É evidente, portanto, que a Carta 

da República especifica que somente aos que comprovadamente 

demonstrarem a insuficiência de recursos é que o Estado prestará a 

assistência jurídica integral. Assim, não basta a mera afirmação da parte 

de que não tem condições de pagar as custas do processo; cumpre ao 

magistrado avaliar o preenchimento dos requisitos para, se for o caso, 

deferir a assistência judiciária gratuita, conforme prevê o § 2º do artigo 99 

do Código de Processo Civil. Desta forma, determino a intimação da parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove nos autos que não 

tem recursos suficientes para pagar as custas, sob pena de 

indeferimento. Int. Cuiabá, 14 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012139-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA DA SILVA MATOS (EXECUTADO)

MAURICIO SOARES RIBEIRO AMBROSIO (EXECUTADO)

DATWEB - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

JOAO PAULO RAMALHO CAETANO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO OAB - MT20725-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012139-31.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: DATWEB - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 
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- ME, MAURICIO SOARES RIBEIRO AMBROSIO, CLAUDIA DA SILVA 

MATOS, JOAO PAULO RAMALHO CAETANO Vistos etc. Diante do 

recolhimento da guia referente a diligência do oficial de justiça, expeça 

novo mandado de citação no endereço indicado pelo Exequente no ID 

28681310. Intima-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026433-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SABINO DA SILVA - EPP (EXECUTADO)

JOSE SABINO DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247, 249, bem como a impossibilidade de encaminhar 

mandados à Central de mandados no referido período, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007499-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENYA FUJIMURA VIEGAS TREVISAN (EMBARGANTE)

RODRIGO TREVISAN (EMBARGANTE)

AUTO POSTO TREVISAN EIRELI (EMBARGANTE)

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT6576-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX VIEIRA PASSOS OAB - MT17731-O (ADVOGADO(A))

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS OAB - MT14974-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1007499-82.2018.8.11.0041. Vistos etc. I - Junto ao ID 

30649879 consta a certidão de intempestividade do Recurso de Apelação, 

entretanto, o Banco Embargado junto ao ID 31062414 requereu a 

desistência do referido recurso. Desta feita, defiro o pedido de desistência 

do Recurso de Apelação de Id 29339257. II - Assim, apesar da certidão de 

ID 30650745, certifique-se o trânsito em julgado e intimem-se as partes 

para manifestarem interesse no prosseguimento da demanda, no prazo de 

05 (cinco) dias. Caso permaneçam silentes, certifique-se o necessário e 

arquive-se a presente. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 13 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004098-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247, 249, bem como a impossibilidade de encaminhar 

mandados à Central de mandados no referido período, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015894-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação por Negativa Geral apresentada 

nos presentes autos, foi protocolada tempestivamente. Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a parte autora se manifestar sobre a referida Contestação 

juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal obedecida a 

suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281. 

.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020425-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ AUGUSTO GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

LUIZ AUGUSTO GONCALVES DA SILVA 73064599100 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1020425-32.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Conforme 

documentos carreados aos autos, o exequente não localizou valores para 

penhora online em dinheiro nas contas dos executados, assim, defiro o 

pedido de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para localização 

de bens destes: - Luiz Augusto Gonçalves da Silva, CNPJ 

12.798.375/0001-28; - Luiz Augusto Gonçalves da Silva, CPF 

730.645.991-00. II – Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre 

o resultado da consulta no Sistema Infojud (Receita Federal), em 05 

(cinco) dias, dando o regular andamento ao feito. Em igual prazo, 

manifeste-se expressamente quanto à desistência ou não dos bloqueios 

efetuados pelo sistema Renajud junto aos ID’s 22118334 e 22118335, sob 

pena de ser considerado desistente de tais restrições, de extinção da 

ação e arquivamento dos autos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 13 de abril de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1059369-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDER AUTO POSTO LTDA - EPP (REU)

EDIENES ROSA DO CARMO (REU)
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CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas portarias/PRES 

TJMT 247, 249 e 281, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1055515-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE CAMPOS (EXECUTADO)

M. M. CAMPOS COMERCIO - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas portarias/PRES 

TJMT 247, 249 e 281, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1052924-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MORAIS CAMPOS (EXECUTADO)

MEDCIN EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas portarias/PRES 

TJMT 247, 249 e 281, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1047606-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FIDELIX DA SILVA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que a impugnação apresentada nos presentes autos, 

foi protocolada tempestivamente. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

embargante para se manifestar sobre a impugnação juntada nos 

presentes autos, dentro do prazo legal obedecida a suspensão de prazos 

imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042309-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATHELLY METELO ANTUNES (EXECUTADO)

VASCULAR COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 

LTDA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas portarias/PRES 

TJMT 247, 249 e 281, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1056466-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (REU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas portarias/PRES 

TJMT 247, 249 e 281, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1059006-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOMES MONTEIRO RODRIGUES CALAURO E RODRIGUES CALAURO 

LTDA - ME (REU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas portarias/PRES 

TJMT 247, 249 e 281, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1054661-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN WELLITON IENSEN DA SILVA (EXECUTADO)

VISA AGENCIA DE VIAGENS E ASSESSORIA DE VISTOS EIRELI 

(EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas portarias/PRES 

TJMT 247, 249 e 281, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1056546-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEXAS GOURMET HAMBURGUERIA LTDA (REU)

MARINA SCHMIDT (REU)

STING WILLIAN ALVES SANTANA (REU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 324 de 665



 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas portarias/PRES 

TJMT 247, 249 e 281, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1056910-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA GRAZIELA FARIAS RIBEIRO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas portarias/PRES 

TJMT 247, 249 e 281, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1055706-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO HARUO TANAKA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas portarias/PRES 

TJMT 247, 249 e 281, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1047397-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINEI AUXILIADORA SEMPIO SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas portarias/PRES 

TJMT 247, 249 e 281, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1048304-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA TENORIO PEREIRA ROSA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas portarias/PRES 

TJMT 247, 249 e 281, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1055254-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALLES ARRAIS URURAY DE SOUZA SILVA (REU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas portarias/PRES 

TJMT 247, 249 e 281, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1045345-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO PONCIANO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas portarias/PRES 

TJMT 247, 249 e 281, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1046267-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA FABIOLA TRAMONTIN (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas portarias/PRES 

TJMT 247, 249 e 281, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035937-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA LUIZA APARECIDA DAMIAN PIAU DE LIMA (EXECUTADO)
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CLAUDIA L. A. DAMIAN PIAU DE LIMA COMERCIO - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via emissão de 

Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; _no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040240-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1046890-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO BUENO FELIPE (EXECUTADO)

ROSIANE HENRIQUE DAMASIO (EXECUTADO)

BUENO FELIPE E CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032661-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO EDUARDO CINTRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO OAB - MT13258-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032661-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO EDUARDO CINTRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO OAB - MT13258-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar o advogado Roberto Carlo Ribeiro Mourão para que regularize a 

sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de 

ser desconsiderado e sua petição desentranhada dos autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015741-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MAURICIO ALMEIDA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELENA PATRICIA FREITAS OAB - MG79760 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015741-30.2018.8.11.0041. AUTOR(A): LUIZ MAURICIO ALMEIDA 

SANTOS REU: BANCO DO BRASIL S/A Despacho Vistos etc. Intime-se a 

parte autora e seu patrono via imprensa, para manifestar acerca da 

petição do requerido constante de ID 22741311, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, certifique o 

necessário e retornem os autos conclusos. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 14 de abril de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019950-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE SOUZA BRUNO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a EXEQUENTE para manifestar 

nos autos, requerendo o que de direito, no prazo legal, sob pena de 

desinteresse no prosseguimento do feito nos termos do art.485 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041197-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO GARCIA DA SILVA (REU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que em análise aos autos aferi que razão não 

assiste a parte autora haja vista que a guia encartada no ID.24268666 

trata-se de pagto de taxas e custas inerentes aos processo; desta feita 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para efetuar o depósito de diligência para condução 

do Oficial de Justiça em conformidade com a Portaria 002/2017, sendo que 

o pagamento deverá ser realizado via emissão de Guias no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual 

consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no prazo de 05 (cinco) dias, 

obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247 

e 249, bem como a impossibilidade de encaminhar mandados à Central de 

mandados no referido período, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC e/ ou requerer a expedição de Carta de 

citação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018499-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELEI FIGUEIREDO DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça para CITAÇÃO, no prazo 

de 05 (cinco) dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247 e 249, sob pena de REVOGAR A LIMINAR 

anteriormente concedida e extinção dos autos nos termos do art 485 do 

NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1055714-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA OLIVEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

PURO COMERCIO DE ACAI E LANCHONETE EIRELI (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que em análise mais amiúde aos autos verifico 

trata-se de ação executiva contendo litisconsórcio passivo, verifico que a 

pessoa jurídica foi devidamente citada, desta feita certifico o decurso de 

prazo de citação formalizada nestes autos, e a parte Executada: Puro 

comércio de Açai e Lanchonete Eireli, não opôs Embargos e nem 

comprovou o pagamento do débito exequendo. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos intimando 

a parte exequente para, no prazo legal, indicar bens do devedor passíveis 

de penhora da parte citada bem como para em igual prazo manifestar-se 

quanto a citação da pessoa física: Eva Oliveira dos Santos ( pessoa 

Fisica), na pessoa do SR. Evaldo Soares dos Santos ( filho) a fim de evitar 

futuras arguições de nulidade

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002646-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT9454-O 

(ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDENIA LAURA FERNANDES ORMOND (EXECUTADO)

EWERTON THIAGO ORMOND FERREIRA 01539178145 (EXECUTADO)

EWERTON THIAGO ORMOND FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002646-64.2017.8.11.0041. Vistos etc. Defiro o pedido do 

exequente, constante da petição de Id 29291939, de consulta de bens de 

propriedade dos executados, junto ao sistema Renajud (Detran/MT), uma 

vez que devidamente citados, permaneceram inertes. E para tanto, 

procedo à consulta: - Ewerton Thiago Ormond Ferreira, CNPJ n. 

15.100.294/0001-09; - Ewerton Thiago Ormond Ferreira, CPF N. 

015.391.781-45 e - Aldenia Laura Fernandes Ormond, CPF n. 

006.828.001-71. Visto que a resposta acima acompanha esta decisão, 

intime-se o exequente para se manifestar, requerendo o que de direito, 

promovendo o andamento do feito, no prazo de em 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 14 de abril de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001147-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT9454-O 

(ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESMERALDA APARECIDA COSTA DE AMORIM (EXECUTADO)

MARLI GOMES DOS SANTOS (EXECUTADO)

INFORCENTER COMERCIO DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001147-45.2017.8.11.0041. Vistos etc. Defiro o pedido do 

exequente, constante da petição de Id 29291917, de consulta de bens de 

propriedade dos executados, devidamente citados, que permaneceram 

inertes, junto ao sistema Infojud (Receita Federal). E para tanto, procedo à 

consulta: - Inforcenter Comércio de Informática e Papelaria Ltda ME – 

CNPJ: 00.100.136/0001-73; - Esmeralda Aparecida Costa de Amorim – 

CPF: 909.791.681-04 e - Marli Gomes dos Santos – CPF: 274.038.071-20. 

Visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para se manifestar, requerendo o que de direito, promovendo o 

andamento do feito, no prazo de em 10 (dez) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 14 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002736-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONIWALDO MALDONADO DA SILVA (EXECUTADO)

MARCIA BERTHO SILVA (EXECUTADO)

MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA (EXECUTADO)

MARCOS VANOR BERTHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1002736-72.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Defiro o pedido de ID 

23022157, para tanto, expeça-se a competente Carta Precatória a ser 
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cumprida na Comarca de Manaus/AM, objetivando a citação dos 

executados: Marconi Comercio Serviço e Representações Ltda, Oniwaldo 

Maldonado da Silva, Marcia Bertho Silva e Marcos Vanor Bertho, no 

endereço indicado na referida petição. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 14 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014945-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON NEVES DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014945-68.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - Defiro a emenda a 

inicial quanto a procuração de Id 30900519. II - Intime-se o exequente 

novamente para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir com o determinado 

no item I do despacho de Id 30880138, comprovando o recolhimento das 

custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 14 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032234-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EULINA DOURADO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1032234-82.2018.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas iniciais de 

distribuição de Id 16101862 - pág. 2. 2. De acordo com a decisão 

monocrática de Id 27554870 da Egrégia Instância Superior, defiro 

liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do veículo MARCA HYUNDAI, MODELO TUCSON 

GLSB, CHASSI 95PJN81EPDB055530, PLACA FDA5776, RENAVAM 

538546972, COR PRATA, ANO 12/13, depositando-o em mãos do 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Intime-se o requerente para que efetue o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, comprovando nos autos, no prazo de 5 

(cinco) dias, para cumprimento do mandado. 6. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 7. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. Le/Cuiabá, 13 de abril de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005364-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON RIBEIRO FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005364-34.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Considerando o momento atual que a sociedade enfrenta, qual seja, a 

pandemia provocada pelo COVID – 19 (Novo Coronavírus), o impacto 

ocasionado na economia mundial, bem como, levando-se em conta que os 

prazos processuais foram suspensos pela Portaria – Conjunta de n. 247, 

emitida pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, datada de 16/03/2020, 

indefiro, por ora, o pedido de penhora online de valores em contas 

bancárias, de propriedade das executadas, devidamente citadas, junto ao 

sistema Bacenjud, vindo à petição de Id 29548526. Determino ao banco 

exequente que proceda à tentativa de satisfação do crédito através de 

outras buscas de bens possíveis existentes no ordenamento jurídico. 

Após o retorno dos prazos processuais, retornem-me os autos em 

conclusão para análise do pedido de penhora online, constante da petição 

de Id 29548526. II – Defiro o pedido do exequente, constante da petição de 

Id 23005701, de consulta de bens de propriedade das executadas citadas 

junto aos sistemas Infojud (Receita Federal) e Renajud (Detran/MT). E para 

tanto, procedo à consulta: - Milton Ribeiro Filho, CPF nº 427.761.801-44; 

Visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para se manifestar, procedendo ao regular andamento do feito, 

no prazo de em 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento. 

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 13 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034159-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUZICE LAURA DE AMORIM NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES BARBOSA JUNIOR OAB - MT12888-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034159-50.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência cujo objeto é que 

seja quitado o débito pela seguradora em virtude do falecimento do 

consorciado, expedida carta de crédito e que seja indenizado pelo dano 

moral que lhe foi causado. II – Observo que nos autos do Conflito de 

Competência de nº 1012012-85.2019, entendeu o E. Tribunal de Justiça 

que os autos devem tramitar perante este Juízo, decisão de Id 26333923. 

III – Compulsando os autos verifico que devidamente intimada a requerente 

Laurize Laura de Amorim Nunes, a comprovar que é inventariante ou única 

sucessora do Sr. Cleto da Silva Nunes, decisão de Id 26975279, 

compareceu fazendo juntada da Declaração de herdeiros e cônjuge 

supérstite de Id 27603986. IV – Assim, em relação ao pedido de gratuidade 

da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de 

Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é 

suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, defiro o 

pedido de gratuidade da justiça à autora. V – No tocante à aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono 

na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos 
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bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus 

probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, importante 

ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da prova com a 

inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos processuais, 

pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a 

sua inversão), certamente não está determinando que, além desse ônus 

processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as 

despesas de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a 

parte requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO 

DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do 

Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as 

despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências 

decorrentes de sua não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus 

da prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe 

que seja beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT /2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). VI – Deixo para analisar o pedido de tutela antecipada, após a 

citação e apresentação da defesa pelos requeridos. VII – No que tange ao 

pedido de reunião de processos, constante da petição de Id 27603978, 

verifico dos autos de nº 1000999-63.2019, que já foi determinado o 

apensamento dos feitos. Assim, por entender que o julgamento do 

presente feito trará consequências à análise e apreciação também do 

processo de nº 1000992-71.2019, entendo necessário avocar o referido 

processo, que tramita perante o Juízo da 3ª Vara Especializada de Direito 

Bancário desta Comarca de Cuiabá/MT. Desta forma, solicite-se o referido 

processo, de nº 1000992-71.2019, àquele Juízo. Após, proceda-se ao 

devido apensamento. VIII – Ante o pedido da requerente, contido na 

petição inicial, bem ainda, diante das particularidades do caso e tendo em 

vista as inovações trazidas pelo Código de Processo Civil, que determinam 

a tentativa de terminar os litígios mediante concessões mútuas, consoante 

dispõe seu artigo 139, inciso V, designo audiência de conciliação, para o 

dia 23/06/2020 às 16:00 horas, para tentativa de composição nos 

presentes autos. Determino aos requeridos, que verifiquem atentamente 

as particularidades do caso e compareçam a esta audiência devidamente 

munidos de proposta para solução amigável. Deve também a parte autora 

comparecer à audiência munida de proposta para solução amigável. E 

para tanto, procedam-se às intimações pessoais para comparecimento à 

audiência. Intimem-se. IX – Citem-se os requeridos para, querendo, 

contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da audiência e 

conciliação, na forma do art. 335, inciso I, do CPC, consignando no 

mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 13 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1025274-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ZANCHI DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025274-13.2018.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Compulsando os autos verifico que postulou o embargante pela 

designação de audiência de conciliação, petição de Id 28984332, para 

tentativa de solução amigável no feito. Considerando o pedido do 

embargante, bem como, diante das particularidades do caso e tendo em 

vista as inovações trazidas pelo Código de Processo Civil, que determinam 

a tentativa de terminar os litígios mediante concessões mútuas, consoante 

dispõe seu artigo 139, inciso V, designo audiência de conciliação, para o 

dia 23/06/2020 às 15:30 horas, para tentativa de composição nos 

presentes autos. Determino ao banco embargado, que verifique 

atentamente as particularidades do caso e compareça a esta audiência 

devidamente munido de proposta para solução amigável. Deve também o 

embargante comparecer à audiência munida de proposta para solução 

amigável. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 13 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021029-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACA CARDOSO FAGANELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021029-56.2018.8.11.0041. AUTOR(A): GRACA CARDOSO FAGANELLO 

REU: BANCO BMG S.A Decisão Interlocutória Vistos etc. Intimem-se as 

partes para manifestarem acerca da existência de possibilidade de 

solução amigável, ou seja, no interesse expresso sobre a designação de 

audiência de conciliação, no prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem-me os 

autos em conclusão, obedecendo o critério de ordem cronológica dos 

processos da Secretaria, conforme determina o artigo 12 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 14 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015837-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS8659-A (ADVOGADO(A))

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA ROSA RODRIGUES CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT6808-O (ADVOGADO(A))

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT8202-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015837-16.2016.8.11.0041. EXECUTADO: CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS EXEQUENTE: BENEDITA ROSA 

RODRIGUES CORREA Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se de 

processo sentenciado com trânsito em julgado, ID 30321328. Em vista 

disso, proceda-se às anotações de praxe na capa dos autos, fazendo 

constar como Cumprimento de Sentença, ainda, como Exequente Crefisa 

S/A Crédito, Financiamento e Investimentos e Executada Benedita Rosa 

Rodrigues Correa. II – Defiro o pedido junto ao ID 30321321, intime-se a 

executada, para pagamento do débito, na forma indicada no artigo 513, 

§2º, I do Código de Processo Civil, nos termos do artigo 523 do citado 

Código. Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento. III – Diante do pagamento espontâneo por parte do Banco 

exequente em relação aos honorários advocatícios e revisão dos 
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contratos discutidos nos autos, consoante comprovante de depósito 

judicial constante de ID 30321325. Intime-se a executada e sua patrona via 

imprensa, para manifestar sobre os valores depositados na subconta 

vinculada a este processo, bem ainda, para informar os dados corretos do 

autorizado ao levantamento, seu nome, CPF/CNPJ, banco, agência e conta 

corrente, consoante determina o artigo 10, §5º da Resolução n. 

15/2012/TP, no prazo de 05 (cinco) dias. IV – Após, certifique-se o 

decurso de prazo e intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com 

AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção da ação e arquivamento dos autos. Cumpra-se, servindo 

a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 14 de abril de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012454-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DA GUIA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT6000-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1012454-88.2020.8.11.0041 Ação: Revisional Embargante: Marcos da 

Guia Leite Embargado: Banco Itaú Unibanco S/A Decisão Interlocutória 

Vistos etc. O embargante apresentou junto ao ID 30802534 EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO da decisão proferida junto ao ID 30473244, pleiteando o 

acolhimento destes, sanando a omissão existente, pois não houve a 

determinação de suspensão dos descontos em sua conta corrente. 

Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão. É o Relatório. Fundamento e Decido. O Código de Processo 

Civil é expresso e específico quando do cabimento dos Embargos de 

Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, segundo Nelson Nery 

Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter 

substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” 

(Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem, Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, pág. 2120). O pedido do embargante não merece 

prosperar. Não vislumbro no decisum nenhuma contradição, obscuridade 

ou omissão a ser sanada através dos embargos. Ademais, consta na 

decisão todos os fundamentos fáticos e jurídicos necessários, e ainda 

questionados pelo embargante, sendo esta extremamente clara em sua 

totalidade, assim não pairam dúvidas de qualquer trecho seu conteúdo. 

Pretende o embargante a reforma da decisão, pedido este que não é 

cabível em sede de Embargos de Declaração. Ademais, foi 

EXPRESSAMENTE indeferida a tutela antecipada para consignação de 

valor em juízo com efeito liberatório perseguido, logo, não houve o 

deferimento de suspensão dos descontos em sua conta corrente, 

podendo depositar em juízo sem a concessão de tutela antecipada. Isto 

posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os referidos 

Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da decisão. Intime-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 14 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014224-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PHELLIPE LOUIS DA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1014224-19.2020.8.11.0041 Ação: Busca e Apreensão Embargante: Disal 

Administradora de Consórcio Ltda Embargado: Phellipe Louis da Cunha 

Decisão Interlocutória Vistos etc. O embargante apresentou junto ao ID 

30850049 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da decisão proferida junto ao ID 

30758366, pleiteando o acolhimento destes, sanando a contradição 

existente, pois na ação preenche todos os requisitos necessários, bem 

como a notificação válida. Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, 

vieram-me os autos em conclusão. É o Relatório. Fundamento e Decido. O 

Código de Processo Civil é expresso e específico quando do cabimento 

dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, 

segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 

2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2120). O pedido do 

embargante não merece prosperar. Não vislumbro no decisum nenhuma 

contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada através dos 

embargos. Ademais, consta na decisão todos os fundamentos fáticos e 

jurídicos necessários, e ainda questionados pelo embargante, sendo esta 

extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam dúvidas de 

qualquer trecho seu conteúdo. Pretende o embargante a reforma da 

decisão, pedido este que não é cabível em sede de Embargos de 

Declaração. Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os 

referidos Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da decisão. 

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 14 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002702-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS VINICIOS AMORIM DE SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002702-92.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: DOUGLAS VINICIOS AMORIM DE SA Decisão Interlocutória 

Vistos etc. Tendo em vista a certidão de tempestividade junto ao ID 

31213385 do Recurso de Apelação de ID 30798299, subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, na oportunidade, apresento meus protestos de 

estima. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 14 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022397-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTONI AZAMBUJA JUNIOR (EXECUTADO)

GIRO FORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022397-71.2016.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Considerando o momento atual que a sociedade enfrenta, qual seja, a 

pandemia provocada pelo COVID – 19 (Novo Coronavírus), o impacto 

ocasionado na economia mundial, bem como, levando-se em conta que os 

prazos processuais foram suspensos pela Portaria – Conjunta de n. 247, 

emitida pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, datada de 16/03/2020, 

indefiro, por ora, o pedido de penhora online de valores em contas 

bancárias, junto ao sistema Bacenjud, vindo à petição de Id 29432866, de 
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propriedade do executado Giro Forte Comércio e Distribuição, que 

devidamente citado, conforme aviso de recebimento que aporta aos autos 

no Id 19215352, deixou transcorrer o prazo de resposta sem opor 

embargos ou comprovar o pagamento do débito, certidão de Id 30737081. 

II – Defiro o pedido do exequente, constante da petição de Id 29432866, de 

consulta de bens de propriedade do executado Giro Forte Comércio e 

Distribuição, junto aos sistemas Infojud (Receita Federal) e Renajud 

(Detran/MT). E para tanto, procedo à consulta: - Giro Forte Comércio e 

Distribuição – CNPJ nº 03.971.295/0002-12 Visto que a resposta acima 

acompanha esta decisão, intime-se o exequente para se manifestar, 

procedendo ao regular andamento do feito, no prazo de em 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento. III – Intime-se o exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, providenciar a citação do executado Otoni 

Azambuja Junior, sob pena de extinção e arquivamento. Intime-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 14 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014663-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESINALDO DE CARVALHO LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1014663-30.2020.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas iniciais de 

distribuição de Id 31181204 - pág. 2. 2. Defiro liminarmente o pedido, por 

entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni 

iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à 

inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo MARCA RENAULT, 

MODELO LOGAN 16, CHASSI 93YLSR7UHBJ611820, PLACA NTX5480, 

RENAVAM 251251039, COR CINZA, ANO 10/11, MOVIDO À 

ALCOOL/GASOLINA, depositando-o em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca 

durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio 

do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento 

da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º 

do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 

15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo 

Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Intime-se o 

requerente para que efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, comprovando nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

cumprimento do mandado. 6. Fica autorizado o senhor oficial de justiça 

requisitar força policial. 7. Cumpra-se a presente decisão, servindo a 

cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do 

processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. Le/Cuiabá, 14 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1054113-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDHA JULLI ROSA VIEIRA TIMOTEU DE FRANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARAUJO FURTADO OAB - DF59400 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1054113-14.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Indefiro o pedido de Id 29816722, para bloqueio do veículo junto ao Detran 

(CIRETRAN), via sistema RENAJUD, em razão de já existir averbação 

decorrente da alienação fiduciária, que por si só, dá conhecimento a 

terceiros da existência de gravame no bem objeto da inicial, consoante 

dispõe os artigos 4º e 6º da Resolução nº 159 de CONTRAN. Deste modo, 

presumindo-se efetivado o devido registro da restrição no CRV do veículo, 

cuja posse encontra-se com a requerida, não há necessidade, nem 

mesmo previsão legal, no sentido de determinar o bloqueio judicial do bem. 

Ademais, impõe consignar, que a legislação penal prevê a aplicação da 

pena do art. 171, § 2º, I, do CPB, para o devedor que alienar a coisa que já 

alienara fiduciariamente em garantia. Bem ainda, entendo que quem deve 

diligenciar no sentido de proceder à localização do bem é o banco autor. II 

- Intime-se o requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, 

promovendo a citação da requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 14 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1053851-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIANE NARA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1053851-64.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Indefiro o pedido de Id 30712557, para bloqueio do veículo junto ao 

Detran(CIRETRAN), via sistema RENAJUD, em razão de já existir 

averbação decorrente da alienação fiduciária, que por si só, dá 

conhecimento a terceiros da existência de gravame no bem objeto da 

inicial, consoante dispõe os artigos 4º e 6º da Resolução nº 159 de 

CONTRAN. Deste modo, presumindo-se efetivado o devido registro da 

restrição no CRV do veículo, cuja posse encontra-se com a requerida, não 

há necessidade, nem mesmo previsão legal, no sentido de determinar o 

bloqueio judicial do bem. Ademais, impõe consignar, que a legislação penal 

prevê a aplicação da pena do art. 171, § 2º, I, do CPB, para o devedor que 

alienar a coisa que já alienara fiduciariamente em garantia. Bem ainda, 

entendo que quem deve diligenciar no sentido de proceder à localização 

do bem é o banco autor. II - Intime-se o requerente para que se manifeste 

e dê andamento ao feito, promovendo a citação da requerida, no prazo de 

05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 14 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028347-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR PALHANO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 
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INTERLOCUTÓRIA Processo: 1028347-27.2017.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Tendo em vista ainda não ter sido criada a plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça nos termos do art. 257, inciso II do CPC, 

indefiro o pedido de Id 28746289. Proceda-se o requerente com a 

determinação proferida por este juízo, nos termos da Ordem de Serviço 

03/2016. II – Assim, intime-se o requerente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, compareça na secretaria da 4ª Vara Esp. em Direito Bancário 

a fim de retirar o edital expedido e comprovar nos autos a devida 

publicação em jornal local de ampla circulação. III – Decorrido o prazo 

supramencionado, intime-se o requerente, pessoalmente e via de seu 

patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 14 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010808-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO JOSE RODRIGUES (EXECUTADO)

UNIVERSAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCAO CIVIL 

EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010808-48.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A 

EXECUTADO: UNIVERSAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - ME, REGINALDO JOSE RODRIGUES Decisão 

Interlocutória Vistos etc. I – Intimem-se os executados novamente para 

cumprirem o determinado no item I da decisão junto ao ID 27150376, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento do pedido. II – Intime-se 

o exequente e seu patrono via imprensa, para manifestar sobre a petição 

dos executados constante de ID 28390989, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, certifique o necessário e 

retornem os autos conclusos. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 14 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001859-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCAO CIVIL 

EIRELI - ME (EXECUTADO)

REGINALDO JOSE RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

ANTONIO CHECCHIN JUNIOR OAB - MT3329-O (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001859-35.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A 

EXECUTADO: UNIVERSAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - ME, REGINALDO JOSE RODRIGUES Decisão 

Interlocutória Vistos etc. I – Intimem-se novamente os executados para 

cumprirem o determinado na decisão junto ao ID 26871545, comprovando 

a incapacidade financeira, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido. II – Bem ainda, no mesmo prazo de 10 (dez) dias, 

intimem-se os executados e seus patronos via imprensa, para 

manifestarem sobre a petição do exequente constante de ID 27682704, 

requerendo o que entenderem de direito. Após, certifique o necessário e 

retornem os autos conclusos. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 14 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035677-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA ZANOTE DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 3 5 6 7 7 - 4 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EDNA ZANOTE 

DE SOUZA Sentença Vistos etc. Banco Bradesco Financiamentos S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, devidamente qualificado e representado 

ajuizou a presente Ação de Busca e Apreensão em desfavor de Edna 

Zanote de Souza, igualmente qualificado e representado expondo e 

requerendo o seguinte: Alegou ser credor da requerida em razão de 

Contrato de Participação e Grupo de Consórcio Segmentos Veículo 

Automotor firmado entre as partes, através do grupo de consórcio n. 

9415, cota n. 176, na data de 01/08/2017, a ser pago em 47 parcelas 

mensais, administrado pelo requerente, por meio do qual foi contemplada a 

requerida com um veículo, veículo marca TOYOTA, modelo ETIOS HB XS, 

ano/modelo 2013/2013, cor PRETA, placa OBP-7676, chassi n. 

9BRK19BT7D2012912, renavam 00538163445. Afirmou que a requerida 

deixou de efetuar o pagamento da parcela com vencimento em 10/04/2018 

e das seguintes, ensejando com isso a retomada do veículo objeto da 

garantia fiduciária. Requereu, ao final, a busca e apreensão do bem 

gravado com a consequente consolidação do domínio e a posse do bem 

em nome do requerente, o pagamento integral da dívida, além da citação 

da requerida nos termos da ação, segundo as regras do Dec. Lei n.º 

911/69. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu-se à causa o valor 

de R$ 15.980,55 (quinze mil novecentos e oitenta reais e cinquenta e cinco 

centavos). A inicial veio instruída com os documentos, dentre eles a 

notificação extrajudicial pela qual foi a requerida constituída em mora. Em 

decisão contida junto ao ID 16291104, foi determinado ao requerente 

emendar a inicial, juntando aos autos cópia do contrato firmado entre as 

partes bem como, promover o recolhimento das custas e taxas judicial no 

prazo de 15 (quinze) dias. O requerente comprovou o pagamento das 

custas e taxas processuais junto ao ID 16552109 e 16552110, bem ainda, 

promoveu a juntada da cópia do contrato firmado entre as partes, ID 

18230829, 20587191 e 20587192. A medida liminar de busca e apreensão 

foi deferida junto ao ID 2078911, ordenando-se a citação da requerida 

para os termos da ação. O bem foi apreendido, conforme documento de ID 

21176235. As filhas e herdeiras da requerida Edna Zanote de Souza 

compareceram espontaneamente aos autos informando o falecimento 

requerida supracitada em 18/01/2018. Em seus argumentos alega a 

legitimidade das peticionantes, a não caracterização da mora posto que a 

requerida faleceu em 18/01/2018 e a notificação extrajudicial apresentada 

pelo Banco requerente foi recebida em 26/06/2018, aduz a litigância de 

má-fé do Banco, tendo em vista que sabia da existência da Ação de 

Cobrança de Indenização Securitária cumulada com Indenização por 

Danos Morais sob n.1019043-67.2018.8.11.004, em tramite na 6ª Vara 

Cível da Comarca de Cuiabá em foi concedida antecipação de efeitos da 

tutela com a determinação da suspensão das cobranças das parcelas 

vencidas e vincendas após o falecimento da requerida. Ao final as 

representantes do espólio pleitearam pela devolução do veículo 

apreendido e pela extinção do presente feito sem resolução de mérito, 

com a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios e 

de multa por litigância de má-fé. Apresentaram documentos junto aos ID’s 

21149986 a 21150251. Em decisão proferida foi determinada a restituição 

do veículo apreendido, bem ainda, a condenação do requerente em 
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litigância de má-fé, ID 21156186, decisão esta que passou irrecorrida. O 

veículo foi restituído junto ao ID 211258655. As representantes da 

requerida apresentou junto aos ID’s 21413102 e 21830309 a 21830320, 

defesa e documentos, pleiteando os benefícios da justiça gratuita, 

alegando que o Banco requerente não comprovou a mora da requerida, a 

extinção da ação, condenação de multa por litigância de má-fé, custas 

processuais e honorários advocatícios. O requerente apresentou 

impugnação junto ao ID 22637957, concordando com argumento de 

ausência da comprovação da mora. Intimadas as partes para 

especificarem as provas que pretendiam produzir, as representantes do 

espólio da requerida pleitearam o julgamento antecipado da lide. Vieram-me 

os autos conclusos para decisão. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, fundada no Decreto Lei n. 

911/69, ajuizada por Bradesco Administradora de Consorcio Ltda em 

desfavor de Edna Zanote de Souza, visando à apreensão de veículo 

automotor objeto de garantia de alienação fiduciária, em face de 

descumprimento de cláusula contratual relativa ao pagamento das 

prestações ajustadas. Incide à hipótese vertente a regra inserta nos 

incisos I artigo 330, do Código de Processo Civil, o que impõe o julgamento 

antecipado da lide, em razão de ser a matéria exclusivamente de direito. 

Da assistência judiciária gratuita Em relação ao pedido das representantes 

do espólio da requerida de gratuidade da justiça, postulado em defesa, 

perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera 

afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de 

gratuidade da justiça as representantes do espólio da requerida Edna 

Zanote de Souza. Do mérito No caso em tela, constata-se que a requerida 

faleceu em 18/01/2018, que as representantes propuseram Ação de 

Cobrança de Indenização Securitária c/c Indenização por Danos Morais de 

n. 1019043-67.2018.8.11.0041 que tramita perante a 6ª Vara Cível desta 

Comarca junto à qual foi concedida tutela antecipada: “(...) Diante do 

exposto, a tutela de urgência defiro reivindicada para determinar que as 

Requeridas suspendam a cobrança das parcelas vencidas após o 

falecimento da sinistrada, assim como as vincendas, e, por consequência, 

se abstenham de realizar quaisquer atos constritivos visando à apreensão 

do veículo objeto do plano consorcial.” (...). Ainda, foi citado o requerido 

(aqui requerente), tendo este ciência da tutela antecipada ali concedida, 

compareceu à audiência em 29/10/2018, apresentou contestação em 

12/11/2018, e mesmo assim prosseguiu com a presente ação, ocorrendo a 

apreensão do bem em 25/06/2019, pelas informações das mesmas. O 

requerente juntou aos autos o comprovante de constituição em mora da 

requerida, com recebimento em 24/07/2018. Logo, quanto à 

notificação/protesto e a constituição em mora, é certo que, nos termos do 

Decreto-lei n. 911, de 1º de outubro de 1969, comprovada a mora ou o 

inadimplemento, o credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que será concedida 

liminarmente (artigo 3º do Decreto-lei n. 911/69). No entanto, extrai-se dos 

autos, que referida ação foi distribuída em 17/10/2018, cobrando em face 

da requerida a integralidade do débito, relativa à parcela com vencimento 

em 10/04/2018 e seguintes, juntando a notificação extrajudicial em 

24/07/2018, com decisão inicial datada em 10/06/2019. Pelo exposto, 

verifico que a notificação extrajudicial acostada junto ao ID 15976246, foi 

realizada após a morte da devedora, sendo assim inexistente em 

decorrência da falta de pressuposto material para a sua concretização. 

Não demonstrando dessa forma o requisito essencial para a comprovação 

da mora. Este também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – MORA NÃO CONFIGURADA – DEVEDOR FALECIDO ANTES 

DA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA 

DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO 

VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART. 267, IV, DO CPC/73 – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se o devedor faleceu antes da 

entrega da notificação, não há como considerar que ele foi regularmente 

constituído em mora.A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula nº 72/STJ). (Ap 

97011/2016, Tribunal de Justiça do MT, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/08/2016, 

publicado no DJE 25/08/2016) ” (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO ANTERIOR DA DEVEDORA – MORA 

INEXISTENTE – CORRETA REVOGAÇÃO DA LIMINAR E EXTINÇÃO DO 

FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA IRREPROCHAVEL – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A notificação extrajudicial 

realizada após a morte da devedora é inexistente em decorrência da falta 

de pressuposto material para a sua concretização.A ausência de 

comprovação da mora retira a condição de desenvolvimento válido e 

regular do processo ensejando a revogação da liminar e extinção do feito 

nos termos do art. 267, IV do Código de Processo Civil.(N.U 

0012552-57.2013.8.11.0002, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/05/2015, publicado no DJE 

01/06/2015) Portanto, considero que a comprovação da constituição da 

mora, exigida pelo Decreto-Lei nº 911/69, não está demonstrada, tendo em 

vista que o recebimento da notificação (24/07/2018) é posterior a data do 

falecimento da requerida (18/01/2018), impõe-se o reconhecimento da 

ausência de pressuposto processual da Ação de Busca e Apreensão, 

nos termos do art. 485, IV, do CPC. Da litigância de má-fé No que concerne 

ao pedido formulado pela requerida em sede de contestação, para 

condenação da requerente por litigância de má-fé, razão lhe assiste, com 

base nos artigos 81 e parágrafo único e artigo 774, ambos do Código de 

Processo civil. O reconhecimento da litigância de má-fé depende de que a 

outra parte comprove haver sofrido dano processual. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO 

GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - 

DEVEDOR FALECIDO ANTES DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO 

PROCESSO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 

72 E 369 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

VERIFICADA - CREDOR FIDUCIÁRIO QUE TINHA CIÊNCIA DO 

FALECIMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE ANTES DO AJUIZAMENTO DA 

DEMANDA - CITAÇÃO EM AÇÃO ANTERIOR PROPOSTA PELOS 

HERDEIROS - NEGATIVA DO SEGURO ASSINADA POR PREPOSTO DO 

BANCO - MULTA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.1 - A constituição 

formal do devedor em mora, mediante notificação judicial ou extrajudicial, é 

pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. 

A notificação realizada depois do falecimento do devedor, é tida por 

inexistente em decorrência da falta de pressuposto material para com a 

sua consolidação.2 - Resta configurada a litigância de má-fé do 

demandante, já que intentou a presente Ação de Busca e Apreensão em 

face do devedor fiduciante, mesmo tendo plena ciência do seu óbito. 

(TJPR, Ap. 1353850-4, DES. LUIS LOPES, DECIMA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 29/10/2015, Publicado no DJE 15/12/2015). Desse 

modo, confirmo a decisão proferida junto ao ID 21156186, posto que 

demonstrou as representantes do espólio da requerida o alegado, de 

maneira que defiro o pedido de aplicação da pena de litigância de má-fé. 

Com isso, pode-se concluir que a falta do cumprimento desta obrigação 

fere o princípio da boa-fé e o da justiça contratual que devem prevalecer 

nos contratos de relação de consumo. DISPOSITIVO Em consequência, 

indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único e artigo 485, inciso IV, 

ambos do Código de Processo Civil. Condeno o requerente em litigância de 

má-fé, e, de consequência, condeno-o ainda ao pagamento de multa e 

indenização, que fixo em 1% (um por cento) e 20% (vinte por cento) sobre 

o valor atualizado do débito em execução, respectivamente. Condeno o 

requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da causa, 

devidamente atualizado. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. 

Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem 

ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em 

julgado, para o devido cumprimento de sentença. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 13 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1034617-96.2019.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Elindalva Maria de 

Oliveira ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade 

Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de 

Tutela Antecipada em face de Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, 

ambos devidamente qualificados e representados na inicial. Alegou 

inicialmente que é servidora pública aposentada, idosa, que em 2012 

firmou com o requerido um contrato de empréstimo consignado para 

desconto em sua folha de pagamento, porém, tais descontos vinham com 

a rubrica de cartão de crédito. Que em reclamação junto ao Procon obteve 

a informação do requerido de que se tratava de cartão de crédito, que o 

requerido descontava o mínimo de sua fatura e ainda deve ao mesmo. 

Afirmou que nunca recebeu nem utilizou o cartão de crédito do requerido, 

e que pagava mensalmente o valor do empréstimo que contratou. Assim, 

requereu em sede de tutela antecipada a suspensão dos descontos em 

sua folha de pagamento, a inversão do ônus da prova, a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita e a citação do requerido. Ao final, pleiteou a 

procedência total da ação, declarando nula a operação de carta de crédito 

consignado, convertendo-o em empréstimo consignado, a limitação dos 

juros em 1,69% ao mês, a restituição do valor pago em dobro, a 

condenação do requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 

25.600,00 e ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Protestando por todos os meios de provas admitidos, deu à 

causa o valor de R$ 25.600,00. Em decisão de ID 22442141 foram 

concedidos à requerente os benefícios da justiça gratuita, invertido o ônus 

da prova, indeferida a tutela antecipada por ausência dos requisitos, 

determinando a citação do requerido. Regularmente citado (ID 23791518), 

o requerido apresentou contestação e documentos de ID’s 23954837 a 

23955598, tempestivamente (certidão de ID 23958313). Arguiu em sede de 

preliminar a decadência da pretensão, pleiteando a extinção da ação sem 

julgamento de mérito. No mérito, argumentou que a requerente deu sua 

anuência contratando regularmente o empréstimo via 2 cartões de crédito 

consignados, realizando, inclusive, saques nos referidos cartões. Que os 

descontos em sua folha de pagamento mensais são referentes ao mínimo 

das faturas, ficando a cargo da requerente efetuar o pagamento do 

restante da fatura, pois tem limite o valor do desconto de cartão de crédito 

em margem consignável. Assim, pleiteia ao final a impossibilidade de 

declaração de inexistência do débito, a inexistência de danos morais, a 

improcedência da demanda e condenação da requerente ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios. Devidamente intimada, a 

requerente apresentou Impugnação à Contestação junto ao ID 24752408, 

contrapondo aos argumentos do requerido e ratificando seus pedidos 

iniciais. Intimadas as partes a especificarem as provas que ainda 

pretendessem produzir, apenas o requerido pleiteou pelo julgamento 

antecipado da lide. Vieram os autos para julgamento. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais 

com pedido de tutela antecipada, promovida por Elindalva Maria de Oliveira 

em face de Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, na qual a requerente 

pleiteou a conversão da modalidade contratada de cartão de crédito 

consignado para empréstimo consignado, com a limitação dos juros 

contratados, bem como com a repetição de indébito em dobro e 

indenização por danos morais. Incide à hipótese vertente a regra inserta 

no inciso I do artigo 355, do Código de Processo Civil, o que impõe o 

julgamento antecipado da lide, por cuidar de matéria exclusivamente de 

direito. Antes de adentrar ao mérito, analiso a preliminar arguida. Da 

preliminar - Da decadência Alegou o requerido a decadência do direito da 

requerente. Nesse sentido, afirma que o prazo para pleitear a anulação do 

negócio jurídico é de 04 (quatro) anos conforme o artigo 178 do Código 

Civil. Não merece prosperar a aludida preliminar, pois, vê-se claramente 

que o dispositivo legal em questão disciplina o direito de se reclamar a 

anulação do negócio jurídico, situação esta que em nada se confunde com 

o caso em tela, cujo objeto consiste na discussão de vícios havidos na 

gênese do negócio jurídico, não pleiteando a requerente a anulação do 

negócio jurídico. Rejeito a preliminar de decadência. Passo à análise do 

mérito da presente ação. Da declaração genérica de cláusulas abusivas 

nos contratos firmados entre as partes O art. 141 do Código de Processo 

Civil reproduz o brocardo do direito romano sententia debet esse libello 

conformis. Assim, o mister do julgador restringe-se à tutela reclamada pelo 

particular, permitindo-se-lhe de conhecer pedidos genéricos somente nos 

casos do art. 324 da mesma Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, 

tendo em vista que era possível à parte requerida determinar as cláusulas 

que entende abusivas (fazendo-o através da leitura do contrato), 

somando-se ao teor do enunciado n. 381 do Superior Tribunal de 

Justiça[1], vão indeferidos os pedidos genéricos. Da aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor Conforme decisão de ID 22442141, tenho como 

incidente o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, 

invertendo o ônus probatório ante a patente vulnerabilidade técnica e 

jurídica da requerente. Do mérito Inicialmente, destaco que a revisão 

contratual é um direito que assiste à parte requerente, diante da pretensão 

de rever as cláusulas contratuais que entende serem abusivas, e que por 

essa razão a fizeram pagar mais do que supostamente devia. 

Compulsando os contratos firmados junto aos ID’s 23954838 e 23954840 e 

faturas de ID’s 23955592 e 23955593, constata-se que não foram 

especificadas taxa de juros remuneratórios a serem aplicadas às 

operações, flutuando estas na operação de final 4149 de 7,02% ao mês e 

128,29% ao ano, e 5,68% ao mês de juros por atraso, e na operação de 

final 8743 de 6,48% ao mês e 114,56% ao ano, e 5,68% ao mês de juros 

por atraso. Pode-se ainda verificar nas faturas que, como não houve o 

pagamento integral da fatura, no mês seguinte o montante foi acumulado, 

com o desconto do valor mínimo descontado em sua folha de pagamento. 

Que a requerente pleiteou o cancelamento do primeiro cartão de crédito, o 

que foi realizado com a quitação do mesmo. Posteriormente, manteve a 

requerente apenas o pagamento do mínimo das faturas. Não obstante às 

instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal 

fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no presente 

caso que possui uma variável de 4,90%, 5,90% ao mês de juros por 

atraso, como constantes nas faturas apresentadas nos autos. Mesmo a 

parte autora pagando o mínimo do cartão de crédito, o saldo devedor não 

poderá ser fixado no patamar exorbitante como pretendido pelo requerido 

e demais instituições financeiras. No momento que a requerente/cliente 

paga apenas parcialmente a fatura, o restante está afeto à financiamento 

(saldo devedor), portanto, não poderá ser fixada uma taxa variável de 

juros mensais de 4,90%, 5,90%, completamente, exorbitante das taxas 

vigentes em financiamentos em geral. É autorizada a revisão contratual 

quando há cláusulas abusivas ou desproporcionais, quanto aos juros 

cobrados, e neste caso há incidência desta exorbitância, não devendo 

prevalecer o avençado. Já há muito tem pacificado de que a Instituição 

financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo 

o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante 

n. 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ, o que é o caso dos 

presentes autos. Dessa forma, em casos excepcionais, como o presente 

caso, se ficar demonstrado a abusividade nas taxas de juros, estas 

podem ser reduzidas pelo Poder Judiciário. Conforme orientação emanada 

pelo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. 

1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios 

praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo 

Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser 

limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ. Assim, no débito, desde a 

origem das faturas dos cartões de crédito questionados nesta ação, 

deverão incidir a taxa de juros de 4,13% ao mês no contrato de n. 

****.****.****.4149 e de 2,21% ao mês no contrato de n. ****.****.****.8743, 

como parâmetro legal e não impugnado especificamente pelo requerido, de 

acordo com a planilha extraída do site do Banco Central do Brasil 

(https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros). Neste sentido, há que se 

converter a modalidade contratada, tornando o contrato de cartão de 

crédito consignado em empréstimo consignado. Da repetição de indébito 

Diante das abusividades encontradas nos contratos de cartão de crédito 

de n. ****.****.****.4149 e ****.****.****.8743, a repetição é cabível, na forma 

simples, ainda que não haja prova, nos autos, de que os pagamentos a 

maior tenham sido feitos por erro. Com efeito, caracterizando-se o 

pagamento indevido como uma das formas de enriquecimento sem causa, 

é cabível a devolução dos valores pagos a maior, como meio de 
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reequilibrar a situação patrimonial das partes, injustamente alterada pela 

abusividade do contrato. Repiso, entretanto, que a repetição dar-se-á na 

forma simples. O STF já sumulou a matéria, quando da edição do verbete 

159, que assenta: “cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às 

sanções do art. 1531, do Código Civil”. No caso em tela, tenho que não se 

pode imputar má-fé à cobrança realizada pela parte adversária, porquanto 

a incidência dos encargos fulcrou-se em dispositivos contratuais, 

envolvendo, por conseguinte, tema controvertido. Registro que a repetição 

do indébito é consequência lógica da redefinição do débito operada a 

partir da revisão do contrato. Assim, no caso, deve ser deferido. Isso 

porque limitados os juros e afastados os encargos abusivos, na prática, 

haverá repetição do indébito, caso cabalmente demonstrado o pagamento 

a maior. Assim entende a jurisprudência: “REVISIONAL. CONTRATOS DE 

ABERTURA DE CRÉDITO. DESCONTO DE DUPLICATAS. PRELIMINAR. 

LIMITES DA REVISÃO. A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE 

ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) NÃO 

IMPORTA EM NOVAÇÃO, HAJA VISTA A UNICIDADE E A CONTINUIDADE 

DA RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES, POSSIBILITANDO A 

REVISÃO JUDICIAL DE TODA A RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS A 

LIMITAR OS JUROS PRATICADOS DE FORMA ELEVADA, COM 

FUNDAMENTO NO CDC. CAPITALIZAÇÃO. E AFASTADA A 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL, UMA VEZ AUSENTE AUTORIZAÇÃO LEGAL, 

SENDO PERMITIDA NA FORMA ANUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É 

ILEGAL QUANDO ESTIPULADA EM ÍNDICE ABERTO, SUJEITO AO 

EXCLUSIVO ARBÍTRIO DE UMA DAS PARTES, FORTE O DISPOSTO NO 

ART. 115, DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O PARAGRAFO 

ÚNICO DO ART. 42 DO CDC NÃO EXIGE A PROVA DO PAGAMENTO COM 

ERRO, BASTANDO A COBRANÇA DE QUANTIA INDEVIDA PARA 

POSSIBILITAR A DEVOLUÇÃO DO EXCESSO, QUE DEVERÁ SER IGUAL 

AO PAGO A MAIOR E NÃO EM DOBRO, UMA VEZ AUSENTE A MA-FÉ DO 

BANCO. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70006947238, DÉCIMA SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: PAULO AUGUSTO 

MONTE LOPES, JULGADO EM 24/09/2003). Eventualmente, comprovados 

pagamentos a maior e indevidos, mostra-se possível à repetição do que foi 

pago, mas não em dobro. Antes, todavia, deve haver a compensação, nos 

termos do art. 369 do Código Civil. Dos danos morais No que tange à 

alegação da requerente em ter sido lesado por ter o requerido cometido 

prática desleal e cobrança em desacordo com a Lei, totalmente descabida, 

uma vez que para a caracterização do dano moral deve-se levar em conta 

a violação dos direitos da personalidade e, na medida em que os direitos 

da personalidade estão sustentados na dignidade da pessoa humana, 

então o dano moral viola a própria dignidade humana. Não constatei, a 

partir da narração dos fatos constante da exordial, qualquer mácula à 

reputação da requerente, ou à sua segurança e tranquilidade, pois o fato 

de a requerente ter tido dissabores, por ainda não se atentar ao dia do 

crédito de seus proventos, não se caracteriza dano moral algum, posto 

que, o dano moral é mais do que isso, a prova do dano moral é a prova da 

violação do dano a personalidade (dor, vexame, humilhação...), quando 

causa um distúrbio anormal na vida do indivíduo, o que não ocorreu, no 

presente caso. Observo que dos elementos trazidos pela parte requerente 

aos presentes autos, não restou configurado o dano moral, portanto, não 

merece guarida o seu pedido em ser compensada em indenização a título 

de dano moral, por falta de elementos configuradores do dano capaz de 

ensejar o surgimento de um dever de indenização. DISPOSITIVO Em face 

do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente ação que Elindalva Maria de Oliveira move em 

face de Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, nos termos do artigo 

487, I, do CPC, e, de consequência, determino a revisão dos contratos de 

cartão de crédito de n. ****.****.****.4149 e ****.****.****.8743, nos seguintes 

termos: 1. Limito os juros remuneratórios do negócio jurídico firmado em 

22/09/2011 em 4,13% ao mês desde sua origem até sua quitação, e em 

15/05/2014 em 2,21% ao mês desde sua origem; 2. Converto a modalidade 

contratual firmada entre as partes de cartão de crédito consignado em 

empréstimo consignado, em ambos os contratos; 3. Após a revisão do 

débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da 

requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e 

posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com 

juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e 

correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio; 4. Julgo 

improcedente o pedido de danos morais, por não estar configurado na 

presente ação. A liquidação de sentença deverá obedecer aos 

parâmetros desta decisão. Considerando que a requerente decaiu de 

parte mínima de seus pedidos, condeno o requerido ao pagamento das 

custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais 

fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo 

com a regra traçada no §2º do art. 85 e parágrafo único do artigo 86, 

ambos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. P.R.I.C. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 14 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario [1] “Nos 

contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 

abusividade das cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002151-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - MT16864-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA PEDROSA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1002151-20.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. OMNI S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ/MF sob n. 92.228.410/0001-02, com sede em São Paulo/SP, por 

intermédio de seus advogados, ingressou perante este juízo com a 

presente Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar contra Sandra 

Pedrosa da Silva, inscrita no CPF sob n. 621.395.761-87, residente e 

domiciliada nesta Capital, expondo e requerendo o que segue. Alegou o 

requerente que firmou com a requerida uma cédula de crédito bancário de 

n. 1.00340.0000192.15, em 20/05/2015, tornando-se credor da requerida 

da quantia de R$ 11.065,79, devendo ser reembolsada em 36 (trinta e 

seis) parcelas mensais de R$ 538,85, possuindo como garantia a 

alienação fiduciária do seguinte bem: 01 (um) bem marca VOLKSWAGEN, 

modelo GOL CITY 1.0 MI (GER. III) 4P COMPLETO, ano de 

fabricação/modelo 2005/2005, cor BRANCA, placa KAE 6123, chassi 

9BWCA05X25T132866. No entanto, a requerida não cumpriu com o 

pagamento da prestação vencida em 20/08/2016, de n. 15, ensejando com 

isso a retomada do veículo objeto da garantia fiduciária. Pediu, ao final, a 

busca e apreensão do bem gravado, além da citação da requerida para os 

termos da ação, segundo as regras do Dec. Lei n. 911/69. Pugnando pelos 

meios regulares de prova, deu à causa o valor de R$ 11.605,79 (onze mil, 

seiscentos e cinco reais e setenta e nove centavos). A inicial veio 

instruída com os documentos necessário, dentre eles o contrato em que 

se funda o pedido, e também o instrumento de protesto pelo qual foi a 

requerida constituído em mora. Em decisão proferida junto ao ID 4738287 

foi deferida liminarmente a apreensão do veículo objeto da garantia 

fiduciária, ordenando-se a citação da requerida para os termos da ação. O 

bem foi apreendido, conforme documentos de ID 5866919. Apesar de não 

ter sido pessoalmente citada, a requerida compareceu espontaneamente 

aos autos, apresentou contestação e documentos junto aos ID’s 29319003 

a 29325112, tempestivamente (certidão de ID 29794877). Argumentou a 

requerida a ausência de sua constituição em mora, não recebendo 

qualquer documento do requerente quanto ao contrato, comprovando o 

pagamento das parcelas de n. 13 e 14, indicadas na notificação, bem 

como pleiteando a aplicação da litigância de má fé ao requerente, e a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita à mesma, julgando 

improcedente a presente ação. Requereu a inversão do ônus da prova, 

seja julgada totalmente improcedente a ação, condenando o requerente ao 

pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios. O 

requerente apresentou Impugnação à Contestação junto ao ID 30625689, 

contrapondo aos argumentos da requerida e ratificando seus pedidos 

iniciais. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão”, fundada no Decreto 
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Lei n. 911/69, ajuizada por OMNI S/A – Crédito, Financiamento e 

Investimento contra Sandra Pedrosa da Silva, acima qualificados, visando 

à apreensão do bem objeto de garantia de alienação fiduciária, em face de 

descumprimento de cláusula contratual relativa ao pagamento das 

prestações ajustadas. Alegou a requerida em sede de contestação a 

ausência de sua constituição em mora, e a aplicação de litigância de má fé 

ao requerente. As questões aqui em discussão não estão a exigir dilação 

probatória por envolverem matéria exclusivamente de direito, possibilitando 

assim o julgamento do processo no estado em que se encontra, de 

conformidade com a previsão contida no artigo 355, inciso I do CPC. Do 

pedido de aplicação do CDC e inversão do ônus da prova No tocante à 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Da 

constituição em mora da requerida A requerida contrapõe aos argumentos 

do requerente, alegando a ausência de requisito válido para o 

desenvolvimento do processo, em vista da ausência de comprovação da 

mora da requerida. Compulsando os autos, verifica-se que a requerida foi 

devidamente constituída em mora, em vista do instrumento de protesto 

constante dos autos, conforme ID 4702467, o que é suficiente para 

constituir em mora o devedor, contendo os requisitos necessários à 

validade do mesmo. À título de informação, igualmente válida a notificação 

de ID 4702464, pois enviada ao endereço constante do contrato firmado 

entre as partes. Ademais, indicava a mesma as parcelas de n. 13 à 15, 

esta última que continua em aberto. Neste mesmo entendimento é a 

jurisprudência do STJ: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

CARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DA 

MORA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. REQUISITO PARA CONCESSÃO DE 

LIMINAR. - Ainda que haja possibilidade de o réu alegar, na ação de busca 

e apreensão, a nulidade das cláusulas do contrato garantido com a 

alienação fiduciária, ou mesmo seja possível rever, de ofício, cláusulas 

contratuais consideradas abusivas, para anulá-las, com base no art. 51, 

IV do CDC, a jurisprudência da 2.ª Seção do STJ é pacífica no sentido de 

que na alienação fiduciária a mora constitui-se ex re, isto é, decorre 

automaticamente do vencimento do prazo para pagamento, por isso não 

cabe qualquer inquirição a respeito do montante ou origem da dívida para a 

aferição da configuração da mora. - Na alienação fiduciária, comprova-se 

a mora do devedor pelo protesto do titulo, se houver, ou pela notificação 

extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que 

é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, 

ainda que não seja entregue pessoalmente a ele. - A busca e apreensão 

deve ser concedida liminarmente se comprovada a mora do devedor 

fiduciante. Recurso especial provido.” (REsp 810.717/RS, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJ 04/09/2006) – grifo nosso 

Segue jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – CONSTITUIÇÃO EM MORA 

PELO SIMPLES VENCIMENTO DA DÍVIDA – COMPROVAÇÃO POR 

NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – REQUISITOS 

NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO DO 

VEÍCULO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. É válida para a 

comprovação da constituição em mora a notificação extrajudicial 

encaminhada ao endereço informado pelo devedor quando da celebração 

do contrato, pouco importando não ter ele recebido pessoalmente o aviso, 

não ter a residência sido encontrada, não ter aquele sido entregue em 

razão da insuficiência do endereço ou, ainda, ter o devedor mudado de 

domicílio posteriormente – salvo quando for informada a alteração ao 

credor. Inteligência do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com a 

redação dada pela Lei nº 13.043/2014, do art. 422 do CC e de 

precedentes do STJ. (PJE MT, Número Único: 1000228-82.2017.8.11.0000, 

Primeira Câmara de Direito Privado, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

(202), Assunto: Alienação Fiduciária, Cabimento, Busca e Apreensão, 

Liminar, Relator: Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, DJe: 26/09/2017) (grifo 

nosso) Segue jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

LEASING. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR: NECESSIDADE DE 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRÉVIA. ENTENDIMENTO DO STJ - 

SÚMULA 369. PRESUME-SE A VALIDADE E EFETIVIDADE DA 

NOTIFICAÇÃO QUANDO REMETIDA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

AGRAVO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70052856333, Décima 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, 

Julgado em 11/01/2013) Por estes motivos, considerando que a requerida 

foi devidamente constituída em mora através da notificação extrajudicial e 

do instrumento de protesto de ID’s 4702464 e 4702467, sem razão, pois, a 

arguição de ausência de sua constituição em mora e improcedência da 

demanda. Da litigância de má-fé No que concerne ao pedido formulado 

pela requerida em sede de contestação, para condenação da requerente 

por litigância de má-fé, razão não lhe assiste, ausentes quaisquer das 

hipóteses previstas no artigo 80, do CPC. Na esteira do que já decidiu o 

colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de 

má-fé depende de que a outra parte comprove haver sofrido dano 

processual. Eis o que se depreende da seguinte ementa, in verbis: 

PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I - Não demonstrado o dano 

processual sofrido pela parte, não prospera o pedido de aplicação da 

pena de litigância de má-fé. Agravo Regimental improvido. (AgRg no Ag 

806.085/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

18/11/2008, DJe 01/12/2008). Desse modo, não demonstrou a requerida o 

alegado, de maneira que indefiro o pedido de aplicação da pena de 

litigância de má-fé. Ademais, extrai-se se dos autos o desinteresse da 

requerida em saldar seu débito com o requerente, uma vez que não há 

nos autos pedido de purgação da mora. Por fim, com a documentação que 

instrui a inicial, destacando-se a Cédula de Crédito Bancário (de ID 

4702461) e a notificação extrajudicial e instrumento de protesto de ID’s 

4702464 e 4702467, demonstrou o requerente satisfatoriamente a 

materialidade da relação contratual entre as partes, bem ainda a 

constituição em mora da requerida. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PROCEDENTE a presente ação de Busca e Apreensão e, de 

consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, consolidando em 

favor do requerente a posse e propriedade plena do bem objeto do pedido. 

Afasto os pedidos contrapostos da requerida pelo acima exposto. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, 

devidamente atualizado, obrigação que fica suspensa em decorrência dos 

benefícios da assistência judiciária que aqui lhe concedo, consoante Lei 

1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 14 de abril de 2.020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042718-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE DAIANE OLEINICZAK LIRA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1042718-59.2018.8.11.0041. Vistos etc. Ante a notícia do 

cumprimento do acordo vinda junto ao Id 28688450, homologo por 

sentença, para que surtam seus devidos e legais efeitos, o acordo 

celebrado pelas partes junto ao Id 24643390. Em consequência, julgo e 

declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Ainda, de acordo com 

o art. 90, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, as partes ficam 

dispensadas do pagamento das custas processuais finais. Honorários 

advocatícios conforme pactuado. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa 

na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 14 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020686-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MICHELE COZZOLINO JUNIOR (REU)

GRUPO Z2 IMPORTACAO E EXPORTACAO ELETRO-ELETRONICOS LTDA - 

ME (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1020686-94.2017.8.11.0041. Vistos etc. Banco Bradesco S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, por intermédio de seus advogados, 

ingressou perante este juízo com a presente Ação de Cobrança contra 

Grupo Z2 Importação e Exportação Eletro Eletrônico Ltda, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrito no CNPJ sob n. 05.357.399/0001-86, com sede 

nesta Capital e Michele Cozzolino Junior, brasileira, inscrita no CPF sob n. 

836.555.061-04, residente e domiciliada nesta Capital, expondo e 

requerendo o que segue. Alegou o banco requerente que é credor das 

requeridas da importância de R$ 51.996,90 (cinquenta e um mil, 

novecentos e noventa e seis reais e noventa centavos) referente a um 

limite de crédito no valor de R$ 45.900,00 (quarenta e cinco mil e 

novecentos reais), cuja liberação ocorreu na conta corrente n º 6.829 - 2, 

agência nº 5.355, de titularidade da primeira requerida. Que a primeira 

requerida deixou sua conta corrente em descoberto não a saldando os 

encargos nos vencimentos. Que frustradas as tentativas de receber o 

crédito, alternativa não restou ao banco autor senão o ajuizamento desta 

para recebimento dos valores que lhe são devidos. Pleiteou a citação do 

requerido, e, ao final, o julgamento da ação procedente com a condenação 

do requerido ao pagamento do débito de R$ 52.274,91 (cinquenta e dois 

mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa e um centavos), além das 

custas processuais e honorários advocatícios. A inicial veio instruída com 

documentos. Em decisão interlocutória proferida no Id 8730794, foi 

recebida a ação e determinada a citação das requeridas. As requeridas 

foram devidamente citadas, conforme certidão de Id 22839130. Entretanto, 

apesar de devidamente citadas para os termos da ação, as requeridas 

permaneceram silentes, consoante certidão de Id 30745780. Vieram-me os 

autos em conclusão. É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de 

Ação Ordinária de Cobrança, objetivando o Requerente: Banco Bradesco 

S/A a condenação das Requeridas: Grupo Z2 Importação e Exportação 

Eletro Eletrônico Ltda e Michele Cozzolino Junior no pagamento da quantia 

de R$ 52.274,91 (cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e quatro reais e 

noventa e um centavos), referente ao saldo devedor de contrato firmado 

entre as partes, no qual foi concedido limite de crédito no valor de R$ 

45.900,00 (quarenta e cinco mil e novecentos reais), cuja liberação 

ocorreu na conta corrente n º 6.829 - 2, agência nº 5.355, de titularidade 

da primeira requerida, em razão de inadimplência. Incide à hipótese 

vertente a regra inserta no inciso I do artigo 355, do Código de Processo 

Civil, o que impõe o julgamento antecipado da lide, por cuidar de matéria 

exclusivamente de direito. Em decisão interlocutória proferida no Id 

8730794, foi recebida a ação e determinada a citação das requeridas. As 

requeridas foram devidamente citadas, conforme certidão de Id 22839130. 

Assim, ressalto que apesar de devidamente citadas para os termos da 

presente ação, as requeridas deixaram transcorrer o prazo de resposta, 

sendo assim declaro a revelia das requeridas. Por isso, deve se submeter 

aos efeitos de sua inércia processual, entre os quais a presunção de 

veracidade dos fatos articulados pelo requerente, nos termos do art. 344 

do NCPC. Objetiva o banco requerente a condenação das requeridas ao 

pagamento da quantia de R$ 52.274,91 (cinquenta e dois mil, duzentos e 

setenta e quatro reais e noventa e um centavos), em razão da 

inadimplência de contrato firmado entre as partes para concessão de limite 

de crédito no valor de R$ 45.900,00 (quarenta e cinco mil e novecentos 

reais), cuja liberação ocorreu na conta corrente n º 6.829 - 2, agência nº 

5.355, de titularidade da primeira requerida. Tenho que o requerente 

demonstrou satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre 

as partes, bem ainda o débito contraído pelas requeridas. Com efeito, cabe 

à parte requerida, pela regra do art. 373, II, do CPC, demonstrar a 

existência de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito da parte 

autora, não sendo possível, entretanto, admitir como tal a simples 

afirmação de ter realizado pagamento de parte do débito. Assim, diante da 

revelia do requerido, este não se desincumbiu de provar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, uma vez que apesar de 

efetivamente citados, deixaram transcorrer o prazo de defesa sem 

contestar o feito. Segundo o art. 373 do CPC: “O ônus da prova incube; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor.” Motivo pelo qual, entendo pela procedência do pedido do 

autor. DISPOSITIVO Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente 

ação, e, de consequência, condeno as requeridas no pagamento da 

quantia R$ 52.274,91 (cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e quatro 

reais e noventa e um centavos), a ser atualizada pelos índices do INPC, e 

acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a 

partir da citação. Condeno ainda as requeridas no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 14 de abril de 2.020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017864-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. W. LACAVA JUNIOR -ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1017864-69.2016.8.11.0041. Vistos etc. Banco Bradesco S/A, 

devidamente qualificado, ingressou perante este juízo com a presente 

Ação de Busca e Apreensão contra B. W. Lacava Junior ME, também 

devidamente qualificada, expondo e requerendo o que segue. Alegou que 

concedeu à requerida um financiamento no valor de R$ 70.000,00 (setenta 

mil reais), para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor 

de R$ 2.158,35 (dois mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta e cinco 

centavos), com vencimento final em 18/11/2017, mediante Contrato de 

Financiamento Nº 3498245621 para Aquisição de Bens, garantido por 

Alienação Fiduciária, celebrado em 18/11/2013. Que em garantia a 

requerida transferiu em alienação fiduciária o bem financiado: Modelo: 

TRITON L 200 3.2 D, Marca: MITSUBISHI, Chassi: 93XJRKB8TDCD76523, 

Ano Fabricação: 2013, Ano Modelo: 2013, Cor: BRANCA, Placa: 

OAQ7467, Renavan: 552287571. Que, no entanto, a requerida deixou de 

cumprir com as obrigações contratadas, tornando-se inadimplente, 

deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 18/02/2016, 

incorrendo em mora desde então, nos termos do Artigo 2º e § 2º, do 

Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2.014. Que apesar 

de devidamente notificada a requerida permaneceu inadimplente, pedindo, 

ao final, a busca e apreensão do bem gravado, além da citação do 

requerido para os termos da ação, segundo as regras do Dec. Lei n. 

911/69. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à causa o valor de 

R$ 26.928,96 (vinte e seis mil, novecentos e vinte e oito reais e noventa e 

seis centavos). A inicial veio instruída com documentos. Pela decisão de Id 

3285981 deferiu o Juízo a liminar de busca e apreensão do veículo e 

determinou a citação da requerida para os termos da ação. O veículo foi 

devidamente apreendido, conforme auto de busca e apreensão contido no 

Id 9856473. Após pedido do banco requerente deferiu o Juízo o pedido de 

citação da requerida por edital, consoante decisão de Id 10728659. 

Compareceu o requerente comprovando a citação por edital da requerida, 

consoante Id 18285536, tendo juntado as publicações do edital. Tendo 

sido nomeado Curador Especial à requerida, decisão de Id 22556088, o 

douto Defensor Público manifestou-se no Id 27107154, apresentando 

defesa. Em seus argumentos alegou a nulidade da citação por edital 

realizada, que alega ter se dado antes de esgotar todos os meios 

possíveis para localização da requerida. Bem ainda, questionou os juros 

moratórios que alegou ilegais, pedindo pela revisão do contrato e ao final 

pela improcedência da ação. Intimado o banco requerente apresentou 

réplica à contestação, Id 28048088. Vieram-me os autos em conclusão. É 

o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de Busca e 

Apreensão”, fundada no Decreto Lei nº 911/69, ajuizada por Banco 

Bradesco S/A,, contra B. W. Lacava Junior ME, acima qualificados, 

visando à apreensão do veículo objeto de garantia de alienação fiduciária, 
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em face de descumprimento de cláusula contratual relativa ao pagamento 

das prestações ajustadas. A presente ação comporta julgamento 

antecipado, uma vez que se trata de matéria eminentemente de direito, e 

os fatos relativos ao seu deslinde encontram-se comprovados por 

documentos (Código de Processo Civil, art. 355, inc. I). Alegou o banco 

que concedeu à requerida um financiamento no valor de R$ 70.000,00 

(setenta mil reais), para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, 

no valor de R$ 2.158,35 (dois mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta e 

cinco centavos), com vencimento final em 18/11/2017, mediante Contrato 

de Financiamento Nº 3498245621 para Aquisição de Bens, garantido por 

Alienação Fiduciária, celebrado em 18/11/2013. Que em garantia a 

requerida transferiu em alienação fiduciária o bem financiado: Modelo: 

TRITON L 200 3.2 D, Marca: MITSUBISHI, Chassi: 93XJRKB8TDCD76523, 

Ano Fabricação: 2013, Ano Modelo: 2013, Cor: BRANCA, Placa: 

OAQ7467, Renavan: 552287571. Que, no entanto, a requerida deixou de 

cumprir com as obrigações contratadas, tornando-se inadimplente, 

deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 18/02/2016, 

incorrendo em mora desde então, nos termos do Artigo 2º e § 2º, do 

Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2.014. Que apesar 

de devidamente notificada a requerida permaneceu inadimplente, pedindo, 

ao final, a busca e apreensão do bem gravado, além da citação do 

requerido para os termos da ação, segundo as regras do Dec. Lei n. 

911/69. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à causa o valor de 

R$ 26.928,96 (vinte e seis mil, novecentos e vinte e oito reais e noventa e 

seis centavos). A inicial veio instruída com documentos. Pela decisão de Id 

3285981 deferiu o Juízo a liminar de busca e apreensão do veículo e 

determinou a citação da requerida para os termos da ação. O veículo foi 

devidamente apreendido, conforme auto de busca e apreensão contido no 

Id 9856473. Após pedido do banco requerente deferiu o Juízo o pedido de 

citação da requerida por edital, consoante decisão de Id 10728659. 

Compareceu o requerente comprovando a citação por edital da requerida, 

consoante Id 18285536, tendo juntado as publicações do edital. Tendo 

sido nomeado Curador Especial à requerida, decisão de Id 22556088, o 

douto Defensor Público manifestou-se no Id 27107154, apresentando 

defesa. Em seus argumentos alegou a nulidade da citação por edital 

realizada, que alega ter se dado antes de esgotar todos os meios 

possíveis para localização da requerida. Bem ainda, questionou os juros 

moratórios que alegou ilegais, pedindo pela revisão do contrato e ao final 

pela improcedência da ação. - Da nulidade da citação por edital Acerca 

dos questionamentos das embargantes, no que tange à nulidade da 

citação editalícia, entendo que não merece prosperar. Com efeito, reputa 

válida a citação por edital realizada nos autos, posto que baseada em 

informações prestadas pelos Senhores Oficiais de Justiça, certidão de Id 

9856473. Assim, a informação dos Oficiais de Justiça é o quanto basta 

para atendimento à norma contida no artigo 256, II, do Código de Processo 

Civil, não havendo, assim, que se falar em nulidade. Questionou ainda a 

afixação do edital na sede do Juízo, aduzindo pelo reconhecimento da 

nulidade da citação por edital. Assim, não vejo irregularidade na citação 

por edital realizada. Desta forma, afasto a nulidade da citação por edital 

arguida pela requerida. - Da inversão do ônus da prova No tocante à 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, na 

forma postulada pela requerida, inverto o ônus probatório nos termos do 

art. 6º, VIII do CDC. DA REVISÃO DO CONTRATO Em sua defesa a 

requerida aduziu a abusividade de encargos contratuais, pedindo pela 

revisão de algumas cláusulas. Passo à análise do pedido de revisão. DA 

DECLARAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS 

FIRMADOS ENTRE AS PARTES O art. 141 do Código de Processo Civil 

reproduz o brocardo do direito romano sententia debet esse libello 

conformis. Assim, o mister do julgador restringe-se à tutela reclamada pelo 

particular, permitindo-se-lhe de conhecer pedidos genéricos somente nos 

casos do art. 324 da mesma Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, 

tendo em vista que era possível à parte autora determinar as cláusulas 

que entende abusivas (fazendo-o através da leitura do contrato), 

somando-se ao teor do enunciado n.º 381 do Superior Tribunal de 

Justiça[1], vão indeferidos os pedidos genéricos. Inicialmente, destaco que 

a revisão contratual é um direito que assiste à parte requerente, diante da 

pretensão de rever as cláusulas contratuais que entende serem abusivas, 

e que por essa razão a fizeram pagar mais do que supostamente devia. - 

Dos encargos moratórios No que tange aos encargos incidentes no 

período de inadimplência, conforme pleiteia a requerida, na figura do 

Curador Especial nomeado, almejando a nulidade dos encargos 

moratórios, especificamente da cláusula que estabelece correção 

monetária cumulada com comissão de permanência. Observo no contrato 

firmado entre as partes, Cédula de Crédito Bancário de nº 003.498.245, 

constante do Id 3253019, não a incidência de comissão de permanência, 

mas a incidência de juros remuneratórios fazendo vezes de comissão. Na 

cláusula 4, que trata dos encargos moratórios, verifico que consta: 

“resultará do inadimplemento da dívida, independentemente de notificação 

ou interpelação judicial ou extrajudicial e nesse caso, os encargos da 

dívida serão exigíveis da seguinte forma: a) encargos remuneratórios 

computados até a data do vencimento, na forma prevista nas cláusulas 3º 

e seguintes; b) encargos moratórios, pelo período que decorrer da data do 

inadimplemento ou mora até a efetiva liquidação da dívida, a serem assim 

compostos: b.1. taxa remuneratória; b.2. juros moratórios de 1% ao mês 

ou fração; b.3. multa de 2% sobre o valor devido; b.4. despesas de 

cobrança”. No entanto, ressalto que não é possível a cumulação dos juros 

remuneratórios com juros moratórios e multa moratória no período de 

inadimplência, uma vez que representa, em verdade, a comissão de 

permanência, a qual, segundo remansosa jurisprudência, tem vedada a 

cobrança cumulada com outros encargos. A propósito, confiram-se os 

seguintes julgados: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. 

REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. JUROS 

REMUNERATÓRIOS CUMULADOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA. 

CUMULAÇÃO INDEVIDA. 1. A comissão de permanência constitui encargo 

incidente quando constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de 

atualizar e remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa 

com juros e comissão de permanência. 2. Constatada a cobrança de juros 

remuneratórios, fazendo as vezes de comissão de permanência, 

cumulada com encargos outros, deve-se afastar do contrato previsão 

dessa natureza. 3. Apelação provida para extirpar do contrato firmado 

entre as partes a cobrança de juros remuneratórios disposta na cláusula 

7ª. Em consequência, condenou-se o Réu ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios.” (APC 2010071027308-4, 1ª Turma Cível, Relator 

Desembargador FLÁVIO ROSTIROLA, julgado em 11/01/2012, DJ-e de 

16/01/2012 p. 68) (sem grifos no original) “CIVIL, CONSUMIDOR E 

PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL DE JUROS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º, DA MP N.º 2170-36/2001 PELO 

CONSELHO ESPECIAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE 

CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS DE MORA. LIMITAÇÃO À TAXA 

DO CONTRATO. TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO. ABUSIVIDADE. 

COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS DURANTE O PERÍODO DA 

NORMALIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE DE INSCREVER O NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. ATRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AO RÉU. 

1. Com a revogação do § 3º do art. 192 da Constituição Federal, pela 

Emenda Constitucional nº 40/03, a limitação da taxa dos juros 

remuneratórios em 12% ao ano passou a ser tratada, apenas, pela 

legislação infraconstitucional. E, consoante entendimento pacífico da 

doutrina e da jurisprudência, as disposições contidas na referida 

legislação não se aplicam às instituições que integram o Sistema 

Financeiro Nacional, sob o fundamento de que este é regido pela Lei nº 

4.595/64. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, no Enunciado 596, 

consolidou o entendimento de que os limites à estipulação da taxa de 

juros, constantes do Decreto nº 22.626/33, não se aplicam às operações 

realizadas por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional. 

Assim sendo, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 

juros, sendo, a princípio, livres para fixarem com o contratante os juros a 

serem aplicados. 2. O art. 5º, da MP n.º 2170-36/2001, foi declarado 

inconstitucional, por decisão do Conselho Especial deste Tribunal de 

Justiça, no controle incidental de constitucionalidade, de modo que 

subsiste a vedação à capitalização mensal de juros. 3. Existindo no 

contrato encargo que, embora não receba o mesmo nome, tenha idêntica 

natureza da comissão de permanência, deve receber o mesmo tratamento 

desta, ou seja, deve ser calculado segundo a taxa de mercado apurada 

pelo Banco Central do Brasil, desde que limitado à taxa de juros do 

contrato e não cumulado com outros encargos de mora. 4. A cobrança da 

taxa de emissão de boleto é abusiva, na medida em que se trata de 

serviço inerente à própria atividade bancária, não havendo qualquer 

contraprestação por parte da entidade financeira, violando, assim, os 
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direitos do consumidor. 5. O reconhecimento da existência de cobrança de 

encargos abusivos, durante o período da normalidade contratual, afasta 

os efeitos da mora, o que impossibilita a inclusão do nome do autor nos 

cadastros de restrição ao crédito, enquanto pender a discussão judicial 

acerca do contrato. 6. Se, com o provimento de seu recurso, o autor 

passou a ser vencedor na maior parte de seus pedidos, restando vencido 

em parcela mínima, impõe-se a inversão dos ônus da sucumbência, para 

que estes sejam atribuídos integralmente ao réu. 7. Apelo parcialmente 

provido.” (APC 2009011000855-0, 4ª Turma Cível, Relator Desembargador 

ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, julgado em 07/12/2011, DJ-e de 

12/01/2012 p. 105) (sem grifos no original) No particular, pertinentes os 

fundamentos expendidos pelo eminente Relator da APC n.º 

2010071027308-4, acima citada, razão pela qual peço vênia para 

transcrevê-los, por se tratar de caso análogo ao presente: “Recordemos 

que a comissão de permanência constitui encargo incidente quando 

constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e 

remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros 

moratórios e comissão de permanência.” No caso em análise, os juros 

remuneratórios, que fazem as vezes da comissão de permanência, 

encontram-se cumulados com juros moratórios e multa. Restaram, pois, 

arbitrados de forma potestativa, de modo que uma parte encontra-se à 

mercê da outra, na medida em que as taxas de tais juros somente poderão 

ser aferidas pela própria Instituição Financeira. Em outras palavras, o 

consumidor não foi informado, claramente, do quanto lhe será cobrado na 

hipótese de impontualidade no pagamento. Logo: PROCESSO CIVIL. 

REVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA. 

RECURSO DESPROVIDO. Não é possível a cumulação dos juros 

remuneratórios com juros moratórios e multa moratória no período de 

inadimplência, por representar, em verdade, comissão de permanência, a 

qual não pode ser cumulada com outros encargos. (Acórdão n. 604162, 

20110110193234APC, Relator LÉCIO RESENDE, 1ª Turma Cível, julgado em 

18/07/2012, DJ 23/07/2012 p. 69) Assim, mesmo não sendo possível 

verificar a incidência de comissão de permanência como alegado pelos 

embargantes, no entanto, em consequência da exclusão dos juros 

remuneratórios em ambos os contratos, (que, no caso, em ambos os 

contratos, faz às vezes de comissão de permanência), deve-se instituir 

como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária 

pelo INPC. Da Repetição de Indébito Registro que a repetição do indébito é 

consequência lógica da redefinição do débito operada a partir da revisão 

do contrato. Assim, no caso, deve ser deferido. Isso porque afastado o 

encargo abusivo, questionado pela requerida, na prática, haverá repetição 

do indébito, caso cabalmente demonstrado o pagamento a maior. Assim 

entende a jurisprudência: “REVISIONAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE 

CRÉDITO. DESCONTO DE DUPLICATAS. PRELIMINAR. LIMITES DA 

REVISÃO. A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE ABERTURA 

DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) NÃO IMPORTA 

EM NOVAÇÃO, HAJA VISTA A UNICIDADE E A CONTINUIDADE DA 

RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES, POSSIBILITANDO A REVISÃO 

JUDICIAL DE TODA A RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS A 

LIMITAR OS JUROS PRATICADOS DE FORMA ELEVADA, COM 

FUNDAMENTO NO CDC. CAPITALIZAÇÃO. E AFASTADA A 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL, UMA VEZ AUSENTE AUTORIZAÇÃO LEGAL, 

SENDO PERMITIDA NA FORMA ANUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É 

ILEGAL QUANDO ESTIPULADA EM ÍNDICE ABERTO, SUJEITO AO 

EXCLUSIVO ARBÍTRIO DE UMA DAS PARTES, FORTE O DISPOSTO NO 

ART. 115, DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O PARAGRAFO 

ÚNICO DO ART. 42 DO CDC NÃO EXIGE A PROVA DO PAGAMENTO COM 

ERRO, BASTANDO A COBRANÇA DE QUANTIA INDEVIDA PARA 

POSSIBILITAR A DEVOLUÇÃO DO EXCESSO, QUE DEVERÁ SER IGUAL 

AO PAGO A MAIOR E NÃO EM DOBRO, UMA VEZ AUSENTE A MA-FÉ DO 

BANCO.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70006947238, DÉCIMA SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: PAULO AUGUSTO 

MONTE LOPES, JULGADO EM 24/09/2003). Eventualmente, comprovados 

pagamentos a maior e indevidos, mostra-se possível à repetição do que foi 

pago, mas não em dobro, na forma simples. Antes da repetição de 

indébito, todavia, deve haver a compensação, nos termos do art. 369 do 

Código Civil. DA BUSCA E APREENSÃO Insta esclarecer que na Alienação 

Fiduciária em garantia dá-se a transferência do domínio do bem móvel ao 

credor, denominado fiduciário (em geral, uma financeira que forneceu o 

numerário para a aquisição), em garantia do pagamento, permanecendo o 

devedor (fiduciante) com a posse direta da coisa, o domínio e a posse 

indireta passam ao credor em garantia, não se dá tradição real, mas sim 

ficta (constituto possessório). Nos termos do Decreto-lei n. 911, de 1º de 

outubro de 1969, comprovada a mora ou o inadimplemento, o credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, que será concedida em liminar (artigo 3º do 

Decreto-lei n. 911/69). Ora, o banco autor teve que acionar a máquina 

judiciária para fazer valer o direito de receber seu crédito e, somente 

depois de deferida a liminar, houve a busca e apreensão do bem e 

posteriormente a purgação da mora. Por fim, com a documentação que 

instrui a inicial, destacando-se a Cédula de Crédito Bancário de nº 

003.498.245, constante do Id 3253019 e o instrumento de protesto, 

acostado no Id 3253021, demonstrou o requerente satisfatoriamente a 

materialidade da relação contratual entre as partes. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão, ajuizada por Banco Bradesco S/A em face de B. W. Lacava 

Junior ME nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. E, 

de consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, consolidando 

em favor do requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do 

pedido. No tocante ao pedido da requerida, em sede de defesa, 

apresentada pelo douto Curador Especial, para revisão da Cédula de 

Crédito Bancário de nº 003.498.245, constante do Id 3253019, que 

fundamenta a presente ação, determino o seguinte: excluo os juros 

remuneratórios em ambos os contratos, (que, no caso, em ambos os 

contratos, faz às vezes de comissão de permanência), devendo-se 

instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção 

monetária pelo INPC. Mantenho as demais cláusulas do contrato. Condeno 

a requerida ao pagamento das custas do processo e honorários 

advocatícios da parte autora, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do 

valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 

85 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 14 de abril de 2.020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário [1] “Nos 

contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 

abusividade das cláusulas.”
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DIONAS BASSANEZI DUIM (REU)
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1043594-14.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Bradesco 

Cartões S/A, devidamente qualificado e representado, ajuizou a presente 

Ação de Cobrança Pelo Rito Comum em desfavor de Dionas Bassanezi 

Duim, igualmente qualificado alegando em suma o seguinte. Aduziu o 

requerente que o requerido firmou um contrato de cartão de crédito de n. 

5523********8749, Master Black Prime e cartão de crédito de n. 

0376********0009, American Express Gold Card. Que o requerido não 

cumpriu com as obrigações assumidas, totalizando o débito na quantia de 

R$ 188.680,03 atualizado até 27/11/2018. Pleiteou a citação do requerido, 

e, no fim, o julgamento da ação procedente com a condenação do 

requerido ao pagamento de R$ 188.680,03, acrescidos dos encargos 

financeiros legais e contratuais, juros moratórios, honorários advocatícios 

e custas processuais. Protestando pelos meios regulares de prova em 

direito admitidos, deu à causa o valor de R$ 188.680,03 (cento e oitenta e 

oito mil, seiscentos e oitenta reais e três centavos). Em decisão 

interlocutória de ID 19802443, foi recebida a ação e determinada a citação 

do requerido. Regularmente citado o requerido, conforme ID 25300459. 
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Tempestivamente (certidão ID 25300648), o requerido apresentou 

contestação e documentos junto aos ID’s 25104134 a 25104138. Arguiu 

em sede de preliminar a ilegitimidade ativa do requerente, e a inépcia da 

inicial por não ter juntado aos autos o contrato original, pleiteando a 

extinção da ação sem julgamento de mérito. No mérito, argumentou que se 

trata de cobrança unilateral pelo requerente, não havendo documentos 

comprobatórios na demanda, não havendo valores devidos pelo requerido, 

pleiteando assim a improcedência da ação, provendo totalmente a 

contestação, condenando o requerente ao pagamento de honorários e 

custas processuais e em litigância de má fé. Devidamente intimado, o 

requerente apresentou impugnação à contestação, ID 26325495, 

contrapondo aos argumentos do requerido e ratificando seus pedidos 

iniciais. Intimadas as partes a especificarem as provas que ainda 

pretendessem produzir, ambos pleitearam pelo julgamento antecipado da 

lide. Vieram-me os autos conclusos para julgamento. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Cuida-se de Ação Ordinária de Cobrança, 

objetivando o requerente a condenação do requerido ao pagamento da 

quantia de R$ 188.680,03 (cento e oitenta e oito mil, seiscentos e oitenta 

reais e três centavos), atualizado até 27/11/2017, referente à dois cartões 

de crédito, com faturas e extratos de débito que vem instruindo o pedido. 

O processo está apto para o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

art. 355, I e II, do Código de Processo Civil, não havendo necessidade de 

produção de outras provas. Antes de adentrar ao mérito da demanda, 

analiso as preliminares arguidas. Das preliminares -Da ilegitimidade ativa O 

requerido alega que não há legitimidade ao requerente, por não ser este o 

detentor do direito de cobrança dos referidos cartões, pois possuem 

bandeiras Mastercard e American Express. Da análise dos documentos 

que aportam a inicial, bem como da peça de defesa, é evidente que as 

partes haviam entabulado relação contratual, consistente em cartão de 

crédito, conforme se demonstra junto ao ID 17050672, com o Regulamento 

de Utilização do seu Cartão de Crédito Bradesco, portanto, não há como 

admitir a alegação de que o requerente é ilegítimo para figurar no polo 

ativo. Ademais, o requerente é o administrador dos cartões, tratando-se 

Mastercard e American Express tão somente de bandeiras. Assim, 

AFASTO a preliminar de ilegitimidade ativa. -Da inépcia da inicial Alegou o 

requerido a inépcia da inicial em razão de não haver nos autos o contrato 

original. Arguição infundada. Com efeito, a inicial é suficientemente clara, 

trata-se de ação de cobrança, não havendo necessidade do contrato 

original firmado entre as partes, não havendo que se falar em inépcia da 

inicial e seu indeferimento. A inicial atende satisfatoriamente aos requisitos 

do art. 319 do CPC. AFASTO, igualmente a preliminar de inépcia da inicial. 

Passo agora à análise do mérito da presente ação. Do mérito Da não 

comprovação da origem da dívida Em vista dos argumentos do requerido, 

nada provou, apenas tenta se desvencilhar de seus compromissos. Todos 

os documentos trazidos junto à exordial, especialmente quanto às faturas 

e extratos, comprovaram a disponibilização da referida quantia ao 

requerido e a utilização pelo mesmo, ficando inadimplente o requerido com 

o requerente. Dos documentos trazidos pelo requerente junto à sua 

petição inicial, tenho que estes são os documentos necessários e 

regulares para acompanhar seu pedido, ou seja, o contrato firmado pelas 

partes, as faturas e extrato do débito do requerido. Assim, demonstrou o 

requerente satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre 

as partes, bem ainda o débito contraído pelo requerido. Da litigância de má 

fé No que concerne ao pedido formulado pelo requerido em sede de 

contestação, para condenação do requerente por litigância de má fé, 

razão não lhe assiste, ausentes quaisquer das hipóteses previstas no 

artigo 80, do CPC. Na esteira do que já decidiu o colendo Superior Tribunal 

de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende de que a 

outra parte comprove haver sofrido dano processual. Eis o que se 

depreende da seguinte ementa, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. I - Não demonstrado o dano processual sofrido pela parte, não 

prospera o pedido de aplicação da pena de litigância de má-fé. Agravo 

Regimental improvido. (AgRg no Ag 806.085/PR, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 01/12/2008). 

Desse modo, não demonstrou o requerido o alegado, de maneira que 

indefiro o pedido de aplicação da pena de litigância de má-fé. DISPOSITIVO 

Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, AFASTO os 

pedidos em sede de contestação, com base na fundamentação acima 

expendida, e, de consequência, declaro extinto o processo com resolução 

do mérito, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil. 

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas do processo e 

honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 20% (vinte 

por cento) do valor da condenação. Declaro extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 14 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005854-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE CESAR MARCELINO VILELA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1005854-51.2020.8.11.0041. Vistos etc. Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, 

em face de Henrique Cesar Marcelino Vilela, no entanto, requereu ao Id 

31147292, desistência do feito. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE 

sem resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código 

de Processo Civil. Deixo de oficiar ao DETRAN e aos demais órgãos de 

proteção ao crédito, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por 

este juízo determinando o apontamento da referida ação em seu cadastro 

(SERASA) nem a inclusão de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). No 

tocante ao pedido de baixa do gravame do veículo de Id 31147292, por se 

tratar de averbação não determinada por este juízo, mas decorrente da 

própria alienação fiduciária, cabe ao banco liberar o veículo da restrição 

administrativa. Deixo de oficiar à Central de Mandados para devolução de 

mandado, uma vez que não houve expedição de mandado de busca, 

apreensão e citação nestes autos. Custas remanescentes, se houver, 

deverão ser arcadas pela parte autora. Ante a renúncia ao prazo 

recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 14 de abril de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022915-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINNARA MACIEL BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DORILEO CARDOSO OAB - MT15652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN MARC MUZZI QUITETE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1022915-56.2019.8.11.0041 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do art. 234 da 

Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria - CNGC, impulsiono 

estes autos, fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, por 

meio do seu patrono, para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 5 (cinco) 

DIAS, requerendo o que de direito(id 29923322). CUIABÁ, 13 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 
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Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1055061-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GISELE MAIA SPINOLA OAB - MT8678-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. A. F. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LISIANE VALERIA LINHARES OAB - MT9358-O (ADVOGADO(A))

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

KLEBER JORGE JUNIOR OAB - MT20778-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO OAB - MT20149-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1055061-53.2019.8.11.0041. 

EXEQUENTE: L. M. F. EXECUTADO: AIMEE MARANHAO AYRES FERREIRA 

Vistos etc. Em atenção aos pedidos do id.30884095 determino a utilização 

do sistema BACENJUD, nos termos do art. 854 do CPC, para verificação 

de existência de ativos em nome de AIMEE MARANHÃO AYRES 

FERREIRA, CPF: 103.116.371-91, devendo o numerário existente ser 

indisponibilizado, até o valor de R$ 5.647,40 (cinco mil seiscentos e 

quarenta e sete reais e quarenta centavos). 1- Caso haja ativos 

financeiros em nome do executado, servirá como termo de penhora, os 

formulários de detalhamento: a) Intime-se a parte executada, na pessoa de 

seu procurador para, querendo, expressar-se nos termos do art. 854, § 

2º, do Código de Processo Civil; b) Intime-se a parte exequente, para que, 

se manifeste, em 05 (cinco) dias, a respeito da penhora e/ou bloqueio; c) 

Não havendo êxito no bloqueio de ativos financeiro ou veículos, intime-se 

a parte exequente, para que, se manifeste, em 05 (cinco) dias; 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 01 de abril de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1038764-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELENE MARTINS COSTA (REQUERENTE)

AUGUSTO CESAR MARTINS (REQUERENTE)

ANTONIO MAX MARTINS (REQUERENTE)

MARCIA BENEDITA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONILDA XAVIER DE OLIVEIRA OAB - 328.878.251-00 

(REPRESENTANTE)

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TEREZA DA SILVA MARTINS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos do 

artigo 234 da Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, 

procedo à intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para que 

realize a impressão dos Ofícios expedidos nos autos, visando efetivar o 

protocolo destes junto às devidas instituições, com a manifestação nos 

autos da devida impressão e posterior comprovação dos protocolos, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Tal medida se faz necessária, para tentarmos 

dar agilidade no envio dessas correspondências que deixarão de ser 

enviadas pelo Setor de Expedientes do Fórum, ante a edição da 

Portaria-Conjunta nº 249, do TJMT, que decretou o fechamento das portas 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, no período de 

20.03 a 30/04/2020. CUIABÁ, 14 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010681-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALIANE COSTA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL DOS SANTOS FREIRE (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1010681-76.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): ALIANE COSTA CUNHA REU: MICHEL DOS SANTOS FREIRE 

Vistos etc. Intime-se as partes para apresentação de memoriais, em 10 

(dez) dias. Após, vista ao douto Ministério Público e, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07 de abril de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1043352-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT6070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. R. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEYTTNEE CAMPOS RODRIGUES OAB - 698.201.801-63 

(REPRESENTANTE)

PAULO CLECIO FERLIN OAB - MT12564-O (ADVOGADO(A))

TAISSA MAFFESSONI OAB - MT0018436A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1043352-21.2019.8.11.0041 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

do Provimento 56/2007, procedo à intimação da parte autora, por meio do 

seu patrono, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da 

petição de Id n. 29425460. CUIABÁ, 14 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011537-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. B. D. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MORENO BORGES OAB - 036.259.411-20 (REPRESENTANTE)

JOAO FELIPE PIO DA SILVA OAB - MT0019715A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. D. L. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1011537-69.2020.8.11.0041 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 234 da 

Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, procedo à 

intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para que realize a 

impressão do Ofício expedido nos autos, visando efetivar o protocolo 

deste junto à devida instituição, com a manifestação nos autos da devida 

impressão e posterior comprovação do protocolo, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Tal medida se faz necessária, para tentarmos dar agilidade no envio 

dessas correspondências que deixarão de ser enviadas pelo Setor de 

Expedientes do Fórum, ante a edição da Portaria-Conjunta nº 249, do 
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TJMT, que decretou o fechamento das portas do Tribunal de Justiça, dos 

Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer 

dependências do serviço judicial, no período de 20.03 a 30/04/2020. 

CUIABÁ, 14 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031182-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS MICAEL RODRIGUES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JACQUELINE MARQUES DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6499-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELITO REINALDO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1031182-51.2018.8.11.0041 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 234 da 

Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, procedo à 

intimação da parte autora, por meio do seu patrono para, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentar nos autos os dados bancários das partes para 

expedição do alvará judicial para transferência dos valores que se 

encontram vinculados ais autos. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1019580-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. D. O. (AUTOR(A))

CRISTINA ATANASIA SOUZA (AUTOR(A))

C. R. S. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO MARINHO DO NASCIMENTO OAB - MT6304-O (ADVOGADO(A))

EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - MT18546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FÁBIO ROBERTO DE OLIVEIRA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1019580-29.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): C. R. S. D. O., D. S. D. O., CRISTINA ATANASIA SOUZA REU: 

FÁBIO ROBERTO DE OLIVEIRA Vistos etc. Indefiro o requerimento do 

id.30878079, onde se requer a citação do requerido, tendo em vista que, a 

ação se encontra sentenciada, devendo qualquer requerimento se dar por 

meio de ação autônoma, em procedimento próprio. Arquivem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07 de abril de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1012476-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEIDE LUCIALDO PEIXOTO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAYNA LUCIALDO PEIXOTO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

JUELY MARIA DA SILVA ALMEIDA (REQUERIDO)

JOSE CONCEICAO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

JONATAS LUCIALDO PEIXOTO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos do 

artigo 234 da Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, 

procedo à intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para que 

realize a impressão do Ofício expedido nos autos, visando efetivar o 

protocolo deste junto à devida instituição, com a manifestação nos autos 

da devida impressão e posterior comprovação dos protocolos, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Tal medida se faz necessária, para tentarmos dar 

agilidade no envio dessas correspondências que deixarão de ser 

enviadas pelo Setor de Expedientes do Fórum, ante a edição da 

Portaria-Conjunta nº 249, do TJMT, que decretou o fechamento das portas 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, no período de 

20.03 a 30/04/2020. CUIABÁ, 14 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005840-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALLYS AUGUSTO ALMEIDA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO DE ARRUDA REIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR OAB - MT10777-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1005840-72.2017.8.11.0041 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do art. 234 da 

Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria - CNGC, procedo à 

intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para que realize a 

impressão do Ofício expedido nos autos, visando efetivar o protocolo 

deste junto à devida instituição, com a manifestação nos autos da devida 

impressão e posterior comprovação do protocolo, no prazo de 5 (cinco) 

dias. Tal medida se faz necessária, para tentarmos dar agilidade no envio 

dessas correspondências que deixarão de ser enviadas pelo Setor de 

Expedientes do Fórum, ante a edição da Portaria-Conjunta nº 249, do 

TJMT, que decretou o fechamento das portas do Tribunal de Justiça, dos 

Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer 

dependências do serviço judicial, no período de 20.03 a 20/04/2020 e 

posteriormente prorrogado até o dia 30/04/2020. CUIABÁ, 14 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1015640-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO RAMOS JUNIOR (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1015640-22.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: VERONICA ALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: MARCELO 

RAMOS JUNIOR Vistos etc. Intime-se a parte autora, para que, emende a 

inicial, em 15 (quinze) dias, colacionando aos autos, laudo médico 

atualizado que ateste as condições do curatelando, sob pena de 

indeferimento (art. 321, CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 06 de abril de 2020. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1023286-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA PEREIRA OTTONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES BARBOSA JUNIOR OAB - MT12888-O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA FONSECA CORREIA OAB - MT22038-O (ADVOGADO(A))

JORGE BOTEGA OAB - MT6012-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATAULPHO LUIZ OTTONI FILHO (REQUERIDO)

CAROLINE PEREIRA OTTONI e CARINA PEREIRA OTTONI (REQUERIDO)

ATAULPHO LUIZ OTTONI (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1023286-54.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: VALQUIRIA PEREIRA OTTONI INVENTARIADO: ATAULPHO 

LUIZ OTTONI REQUERIDO: ATAULPHO LUIZ OTTONI FILHO, CAROLINE 

PEREIRA OTTONI E CARINA PEREIRA OTTONI Vistos etc. Tratam-se de 

Embargos de Declaração propostos por Valquíria Pereira Ottoni, em 

decorrência da decisão do id.27946117, sustentando que, houve 

contradição deste juízo, quando do não acolhimento do pedido de nulidade 

da publicação, por estar em nome da patrona anterior. Assiste razão ao 

inconformismo da embargante, tendo em vista que, na petição do 

id.19014164 há pedido para que, as publicações futuras fossem feitas, em 

nome do ilustre advogado Dr. João Batista Alves Barbosa Junior. Assim, 

CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos declaratórios, nos termos 

do art. 1022, I, do CPC, tornando sem efeito a decisão recorrida e 

reconhecendo a nulidade da intimação, veiculada no DJE-MT n° 10634, 

fls.208 de 06.12.2019. Outrossim, concedo o prazo de 90 (noventa) dias, 

para a ultimação das providências, com apresentação do plano de partilha 

amigável. Citem-se os herdeiros Ataulpho Luiz Ottoni Filho, Caroline Pereira 

Ottoni e Carina Pereira Ottoni por correio –id.28483521. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07 de abril de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1015838-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILSON GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOARES OAB - MG120780 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DA SILVA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1015838-59.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: HILSON GOMES DE SOUZA ESPÓLIO: JOAO CARLOS DA 

SILVA Vistos etc. Intime-se a parte autora, para que, emende a inicial, em 

15 (quinze) dias, comprovando o recolhimento das custas processuais, 

sob pena de indeferimento (art. 321, CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 06 de 

abril de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1026573-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL DE SOUZA MORAES (REQUERENTE)

ELI REGINA DE SOUZA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT11094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1026573-88.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELIEL DE SOUZA MORAES, ELI REGINA DE SOUZA 

MORAES Vistos etc. Trata-se de Ação de Autorização Judicial, proposta 

por Eliel de Souza Moraes e Eli Regina de Souza, devidamente 

qualificados. Consta dos autos que, os autores são filhos de Maria José 

Antunes de Souza, falecida em 24 de fevereiro de 2019[1], que deixou 

saldo em conta bancária, perante a Caixa Econômica Federal, proveniente 

de benefício previdenciário, pelo que pugnaram por autorização judicial, 

para seu levantamento. A ação foi recebida, por força da decisão de id. 

21026253, que concedeu a gratuidade postulada, determinou a busca dos 

valores, por meio dos sistemas conveniados e a expedição de ofício à 

Caixa Econômica Federal. A busca de valores culminou no bloqueio de R$ 

939,63 (novecentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos), 

conforme extrato acostado ao id. 21409174. A Caixa Econômica Federal, 

por sua vez, realizou o depósito de R$ 4,51 (quatro reais e cinquenta e um 

centavos), conforme comprovante de id. 24702168. Observa-se que, a 

natureza do bem deixado à sucessão prescinde das formalidades de 

partilha, dispensando-se a abertura de inventário ou arrolamento, podendo 

o levantamento da quantia existente, ser feito na esfera administrativa, 

conforme previsão do art. 666 do CPC, com expressa referência à Lei n. 

6.858, de 24/11/80, que dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou 

sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro nos 

arts. 487, inciso I e 666, ambos do Código de Processo Civil e, via de 

consequência, determino a EXPEDIÇÃO do competente alvará, em favor 

dos autores, para levantamento dos valores depositados e seus 

rendimentos legais, que deverão ser transferidos para a conta bancária a 

ser informada em 05 (cinco) dias. Transitada em julgado esta decisão, 

procedam-se às baixas e anotações legais, arquivando-se os autos, 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P.I.C. Cuiabá-MT, 

07 de abril de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Juíza de Direito [1] Id. 21020015

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000618-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAMIRES RAMIRES BARBOSA TENORIO DE ALBUQUERQUE 

(REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO BARBOSA TENORIO DE ALBUQUERQUE 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT17672-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI RAMIRES DA SILVA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000618-89.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CARLOS ALBERTO 

BARBOSA TENORIO DE ALBUQUERQUE, THAMIRES RAMIRES BARBOSA 

TENORIO DE ALBUQUERQUE INVENTARIADO: MARLI RAMIRES DA SILVA 

Vistos. Carlos Alberto Tenório de Albuquerque, Thamires Ramires Barbosa 

Tenório de Albuquerque Rodrigues e Thais Ramires Barbosa Tenório de 

Albuquerque, representada por seu pai, primeiro requerente, propuseram 

Ação de Inventario em decorrência do falecimento de Marli Ramires da 

Silva que, ocorreu em 18.03.2007 – id.16146823. Narra a exordial que a 

autora da herança era casada com Carlos e deixou duas filhas, Thamires 

e Thais, sendo a última menor, bem como, um único bem imóvel que, por 

sua vez já fora vendido. A ação fora recebida nos moldes do id.12941286. 

Primeiras declarações no id.13596719. A certidão da Fazenda Pública 

Federal se encontra acostada aos autos no ids.13596789. Certidão de 

inexistência de testamento no id.14192497. Manifestação da Fazenda 

Pública no id.14766889. Parecer ministerial no id.15378541. O inventariante 

veio aos autos no id.16146811 informar que, não há como juntar às 

certidões negativas das Fazendas Públicas Estadual e Municipal, em razão 

do imóvel inventariado não possuir documentação completa, estando 

somente com “autorização de escritura”, pelo que, requereu a suspensão 
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do feito, pelo prazo de um ano, a fim de que, possa promover a 

regularização do bem. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos 

constam, acolho o requerimento do inventariante, pelo que, com fulcro no 

art. 313, II do CPC, concedo a SUSPENSÃO da presente ação pelo prazo 

de 01 (um) ano, a contar desta data. Ultrapassado o prazo acima 

assinalado sem manifestação, intime-se o inventariante, por meio de sua 

nobre advogada, para que, em 05 (cinco) dias, se manifeste, requerendo 

o que de direito, sob pena de extinção. Notifique-se o digno Ministério 

Público. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007903-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. F. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ADAIR TESTA OAB - MT13210/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1007903-70.2017.8.11.0041. AUTOR(A): LOURIVAL SILVA FERREIRA 

REU: LEIDIANE MARANHÃO DE SOUZA Vistos. As partes possuem 

legitimidade para figurar, cada uma, em seu respectivo polo processual e 

estão devidamente representadas por profissionais habilitados a postular 

em Juízo. Não há irregularidades a sanar. Defiro a produção de provas 

orais requeridas pelas partes, consistentes em seus depoimentos 

pessoais e de suas testemunhas. Designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 10 de junho de 2020, às 16h30min. O rol 

de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos de artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil. Cada parte deverá 

comparecer com seu Advogado e suas testemunhas. Cabe ao advogado 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do 

local da audiência designada (CPC, art. 455). A Defensoria Pública, a parte 

por ela assistida e suas testemunhas, deverão ser intimadas 

pessoalmente. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011155-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA OAB - MT22210-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. A. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA SODRE DE MORAES OAB - MT17612-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1011155-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JEFFERSON MOREIRA REU: 

RUGINA CRISTINE AMORIM MOREIRA Vistos. As partes possuem 

legitimidade para figurar, cada uma, em seu respectivo polo processual e 

estão devidamente representadas por profissionais habilitados a postular 

em Juízo. Não há irregularidades a sanar. Defiro a produção de provas 

orais requeridas pelas partes, consistentes em seus depoimentos 

pessoais e de suas testemunhas. Designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 10 de junho de 2020, às 15h30min. O rol 

de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos de artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil. Cada parte deverá 

comparecer com seu Advogado e suas testemunhas. Cabe ao advogado 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do 

local da audiência designada (CPC, art. 455). Intimem-se. Cumpra-se. 

Sergio Valério Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014189-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. O. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GRANJA DE SOUZA OAB - MT12343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. L. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TEREZINHA LINA DA SILVA OAB - 855.094.181-68 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1014189-30.2018.8.11.0041. AUTOR(A): VALDINEY OLIVEIRA BUENO 

REU: H. L. B. REPRESENTANTE: TEREZINHA LINA DA SILVA Vistos. 

Justiça gratuita deferida no id. 14372344. Trata-se de Ação de 

Exoneração de Alimentos proposta por Valdiney Oliveira Bueno em face 

de Heloisy Lina Bueno, representada por sua genitora Terezinha Lina da 

Silva. A inicial está acostada no id. 13363239. A requerida apresentou 

contestação no id. 17555460, devidamente impugnada no id. 18294888. 

As partes possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu respectivo 

pólo processual e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a postular em Juízo. Não há preliminares suscitadas, nem 

irregularidades a sanar. Nos termos do artigo 357, II, do Novo Código de 

Processo Civil, conveniente se faz, para o deslinde das questões apostas 

nos autos, com o início da fase instrutória, o depoimento pessoal das 

partes e/ou a oitiva de testemunhas, sem descurar-se de outro meio de 

prova que se mostre razoável. Designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 23 de junho de 2020, às 13h30min. As 

partes deverão comparecer para prestar depoimento, acompanhadas de 

suas testemunhas. O rol de testemunhas deverá ser apresentado no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 357, § 4º, do Código de 

Processo Civil. Cada parte deverá comparecer com seu Advogado e suas 

testemunhas. Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada, do dia, da hora e do local da audiência designada (CPC, art. 455). 

A defensoria pública, a parte por ela assistida e as testemunhas, deverão 

ser intimadas pessoalmente. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1021413-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT12024-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1021413-53.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: ELIETE GAUNA PENA 

EXECUTADO: ALEXANDRE BISPO CAMARA Vistos. Considerando a 

informação da parte exequente (id 29764628), de que a dívida não foi 

totalmente adimplida, indefiro o requerimento do devedor, aportado na 

movimentação n. 29576049. No entanto, advirto a parte credora que não 

basta simplesmente alegar a inadimplência, deveria ter apresentado 

juntamente com sua manifestação, a planilha devidamente atualizada e 

detalhada, inclusive com as deduções dos pagamentos realizados pelo 

devedor. Assim, determino a intimação da parte exequente para que 

acoste aos autos a planilha de débito, nos moldes acima mencionados, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, intime-se o devedor. Por fim, ao ministério 

Público. Intime-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0038251-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. N. F. (REQUERENTE)

LETICIA DESANGIACOMO NEVES FERREIRA (REQUERENTE)

CRISTINA NEVES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA OAB - MT4574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE JOSE FRANCISCO GOMES FERREIRA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO que nesta data foi realizada a intimação via DJE do(a) 

advogado(a) da parte requerente quanto ao teor do despacho de id. 

27967785.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1026368-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. J. D. R. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA AMORIM BERTHOLDO DE SOUZA OAB - MT19118-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. R. O. R. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ana Carolina Rondon Pessôa dos Santos OAB - MT0008700A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. As partes possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu 

respectivo polo processual e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a postular em Juízo. Não há irregularidades a 

sanar. Defiro a produção de provas orais requeridas pelas partes, 

consistentes em seus depoimentos pessoais e de suas testemunhas. 

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 20 de 

maio de 2020, às 13h:30min. O rol de testemunhas deverá ser 

apresentado no prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 357, § 4º, do 

Código de Processo Civil. Cada parte deverá comparecer com seu 

Advogado e suas testemunhas. Cabe ao advogado informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do local da audiência 

designada (CPC, art. 455). Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1029271-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. B. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIA VIEGAS APOLINARIO OAB - MT5255-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. D. F. G. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE ROCHA DE SOUZA OAB - MT20964/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1029271-04.2018.8.11.0041. AUTOR(A): GIOVANA DE BRITO GOULART 

REU: LUIZ CARLOS DE FREITAS GARCIA Vistos. As partes possuem 

legitimidade para figurar, cada uma, em seu respectivo polo processual e 

estão devidamente representadas por profissionais habilitados a postular 

em Juízo. Em que pesem os argumentos do requerido, de que os autores 

não fazem jus à gratuidade de justiça, cabe àquele que impugna o 

deferimento do benefício, alegar e provar que o beneficiário esteja em 

condições de suportar o pagamento das custas processuais, uma vez 

que o Julgador somente poderá indeferir a gratuidade, se houver nos 

autos elementos contundentes, que evidenciem a falta dos elementos 

legais ao deferimento do pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 

99, § 2º, do Código de Processo Civil. Assim, considerando que os 

autores são os próprios infantes, e que o pivô da presente ação é 

justamente a dificuldade material que alegam estar enfrentando, e por 

essa razão pedem a majoração da verba alimentar, não vejo razoabilidade 

em revogar o benefício. Assim, mantenho a gratuidade de justiça em favor 

dos requerentes. Não há irregularidades a sanar. Defiro a produção de 

provas orais requeridas pelas partes, consistentes em seus depoimentos 

pessoais e de suas testemunhas. Designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 26 de maio de 2020, às 13h:30min. O rol 

de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos de artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil. Cada parte deverá 

comparecer com seu Advogado e suas testemunhas. Cabe ao advogado 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do 

local da audiência designada (CPC, art. 455). Intimem-se. Cumpra-se. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 0025360-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. W. C. D. S. (REQUERENTE)

A. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO OAB - MT15623-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. (REQUERIDO)

 

Em cumprimento a determinação judicial, intimo a parte autora, através do 

advogado constituído para, querendo, manifestar o que entender de direito 

no prazo legal quanto ao conteúdo da certidão de id. 30539043, cujo prazo 

se iniciará após a vigência da Portaria-Conjunta 249/2020 de 18/03/2020.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1029533-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. N. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. F. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Silvano Macedo Galvão OAB - MT4699-O (ADVOGADO(A))

MARILUZE SILVA MULLER PINHEIRO OAB - MT10523-O (ADVOGADO(A))

KLEBER PINHO E SILVA OAB - MT0010735A (ADVOGADO(A))

Gustavo Vettorato OAB - MT11001-A (ADVOGADO(A))

JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK OAB - MT13494-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO COSME DE FREITAS OAB - MT3739-O (ADVOGADO(A))

SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA OAB - MT7149-B 

(ADVOGADO(A))

JULIANA MACHADO RIBEIRO OAB - MT15581-O (ADVOGADO(A))

ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA OAB - MT20736-B (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE LUIS CESAR OAB - MT4030-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1029533-51.2018.8.11.0041. AUTOR(A): DANIZA MUSUCO NABARRO 

REU: ITAMAR FERNANDES DA SILVA Vistos. Justiça gratuita deferida no 

id. 15702611. Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Heitor Nabarro 

Fernandes da Silva representado por sua genitora Daniza Musuco 

Nabarro em face de Itamar Fernandes da Silva. A inicial está acostada no 

id. 15217834. O requerido apresentou contestação pugnando pela 

redução da verba alimentar, bem como apresentou reconvenção, 

aduzindo não ser o pai da criança e, por conseguinte pediu a realização 

do exame de DNA - id. 17572555. As alegações do requerido foram 

devidamente impugnadas e a reconvenção contestada no id. 19081743. 

As partes possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu respectivo 

pólo processual e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a postular em Juízo. Passo a análise dos pedidos do requerido. 

No que se refere ao pedido de redução da verba alimentar inicialmente 

deferida ao infante Heitor, entendo que não restou comprovado a 

impossibilidade do pagamento, motivo pelo qual indefiro o pedido de 

redução. De mais a mais, considerando as alegações do requerido em sua 

reconvenção, determino a realização de exame de DNA, a fim de extirpar 

qualquer dúvida acerca da paternidade. Para a realização da prova, 

nomeio como perito o Laboratório Carlos Chagas, com endereço na Rua 

Buenos Aires, 458, Jardim das Américas, Cuiabá – MT, 78060-634, 

telefone (65) 3628-1200. Intimem-se as partes para comparecerem no 

laboratório acima indicado para a coleta do material genético, no dia 01 de 

junho de 2020, às 10h00min. Os custos da prova pericial deverão ser 

arcados pelo requerido, haja vista que é sua a dúvida acerca da 

paternidade, e também porque, embora esteja amparado pela gratuidade 

de justiça, o Estado de Mato Grosso não mantém convênio com nenhum 

laboratório, o que torna impossível a realização da prova a expensas do 
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Estado. Intime-se o Laboratório para que tome ciência desta nomeação, 

bem como para que providencie o necessário ao desempenho do encargo. 

No mais, não há preliminares suscitadas, nem irregularidades a sanar. 

Defiro a produção de provas orais requeridas pelas partes, consistentes 

em seus depoimentos pessoais e de suas testemunhas. Designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 02 de setembro 

de 2020, às 13h30min. As partes deverão comparecer para prestar 

depoimento, acompanhadas de suas testemunhas. O rol de testemunhas 

deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 

357, § 4º, do Código de Processo Civil. Cada parte deverá comparecer 

com seu Advogado e suas testemunhas. Cabe ao advogado informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do local da 

audiência designada (CPC, art. 455). Com a juntada do laudo pericial, 

digam as partes, no prazo de 10 (dez) dias. A defensoria pública, a parte 

por ela assistida e as testemunhas, deverão ser intimadas pessoalmente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1029853-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Z. D. S. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. J. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBERSON DOS SANTOS SILVA OAB - MT24712/O (ADVOGADO(A))

 

R JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO 

Processo: 1029853-04.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ZULMA DA SILVA 

LEONEL REQUERIDO: UVALNIR JOSE DE OLIVEIRA Vistos. As partes 

possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu respectivo polo 

processual e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a postular em Juízo. Não há irregularidades a sanar. Defiro a 

produção de provas orais requeridas pelas partes, consistentes em seus 

depoimentos pessoais e de suas testemunhas. Designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 10 de junho de 2020, às 

14h30min. O rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos de artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil. 

Cada parte deverá comparecer com seu Advogado e suas testemunhas. 

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, do 

dia, da hora e do local da audiência designada (CPC, art. 455). Intimem-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1043835-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. C. D. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVALDO ALVES MENEZES OAB - MT4271-O (ADVOGADO(A))

EPAMINONDAS JOSE MESSIAS OAB - TO2745 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

danielle dos santos cruz OAB - MT13552-N (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1043835-85.2018.8.11.0041. AUTOR(A): PANMELA CARLENE DA SILVA 

MORAES REU: RAFAEL CASTRO DA SILVA Vistos. As partes possuem 

legitimidade para figurar, cada uma, em seu respectivo polo processual e 

estão devidamente representadas por profissionais habilitados a postular 

em Juízo. Não há irregularidades a sanar. Defiro a produção de provas 

orais requeridas pelas partes, consistentes em seus depoimentos 

pessoais e de suas testemunhas. Designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 24 de junho de 2020, às 15h30min. O rol 

de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos de artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil. Cada parte deverá 

comparecer com seu Advogado e suas testemunhas. Cabe ao advogado 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do 

local da audiência designada (CPC, art. 455). Sem prejuízo, defiro o pedido 

da parte autora (id. 23662860), expeça-se ofício para a Fundação Bom 

Jesus, CNPJ 03.470.903/0001-24, endereço: Praça do Seminário, nº 239, 

Centro, Cuiabá-MT, CEP 78.015-140, solicitando os holerites do requerido 

Sr. Rafael Castro da Silva, do período de abril/2018 a agosto/2019. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1039540-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANY SILVA NUNES OAB - MT0019877A (ADVOGADO(A))

NATHALIA MELLO DA SILVA MASSIGNAN OAB - 019.882.671-02 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

U. R. B. G. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT20281-O 

(ADVOGADO(A))

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

er ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1039540-05.2018.8.11.0041 AUTOR(A): A. M. B. REPRESENTANTE: 

NATHALIA MELLO DA SILVA MASSIGNAN REU: UGO RODOLPHO 

BANDEIRA GOMES Vistos. Trata-se de Ação de Guarda e 

Regulamentação de Visitas c/c Alimentos proposta por Arthur Mello 

Bandeira em face de Ugo Rodolpho Bandeira. A inicial está acostada no id. 

16503421. O requerido apresentou contestação no id. 19075301, 

devidamente impugnada no id. 19960954. Preliminar - gratuidade da justiça. 

Conforme prevê o art. 98, caput, do CPC, a pessoa natural com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, sendo que 

a alegação de insuficiência por ela deduzida tem presunção de 

veracidade, de acordo com o art. 99, § 3º, do CPC, de modo que o juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade. A parte autora, ao apresentar impugnação, alegou que o 

regime de bens adotado no seu casamento é da separação total de bens, 

e que seu padrão de vida está ligado aos bens e rendimentos do seu 

cônjuge, e não ao seu rendimento mensal. Assim, não é coerente que o 

atual marido custeie as custas e verbas de eventual sucumbência da 

parte autora. Nessa situação, entendo que a alegação da parte ré não tem 

o condão de fazer revogar a concessão da gratuidade da justiça à parte 

autora. Com essas considerações, mantenho a gratuidade. Considerando 

que as partes estão representadas e que não existe preliminar a ser 

analisada, bem como, não vislumbrando qualquer nulidade ou 

irregularidade a ser sanada, DOU O FEITO POR SANEADO. Defiro a 

produção de provas orais requeridas pelas partes, consistentes em seus 

depoimentos pessoais e de suas testemunhas. Designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 09 de junho de 2020, às 

14h30min. As partes deverão comparecer para prestar depoimento, 

acompanhadas de suas testemunhas. O rol de testemunhas deverá ser 

apresentado no prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 357, § 4º, do 

Código de Processo Civil. Cada parte deverá comparecer com seu 

Advogado e suas testemunhas. Cabe ao advogado informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do local da audiência 

designada (CPC, art. 455). Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003255-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA TRINDADE DE MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS COSTA OAB - MT25530/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCYNEIA DE OLIVEIRA SILVA (REU)

JOSYMAR DE OLIVEIRA SILVA (REU)
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JOSYVALDO DE OLIVEIRA SILVA (REU)

TEREZINHA BENEDITA DE OLIVEIRA SILVA (REU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003255-42.2020.8.11.0041. AUTOR(A): FATIMA TRINDADE DE MEDEIROS 

REU: JOSYVALDO DE OLIVEIRA SILVA, JOCYNEIA DE OLIVEIRA SILVA, 

JOSYMAR DE OLIVEIRA SILVA, TEREZINHA BENEDITA DE OLIVEIRA 

SILVA Vistos. Defiro o pedido de gratuidade processual, nos termos dos 

arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de 

Reconhecimento de União Estável Post Mortem, proposta por Fatima 

Trindade de Medeiros em face do espólio de Laurindo Servero da Silva, 

representado por seus herdeiros Josyvaldo de Oliveira Silva, Josymar de 

Oliveira Silva, Jocynéia de Oliveira Silva e Terezinha Benedita de Oliveira 

Silva. Designo audiência de conciliação, para o dia 04 de junho de 2020, 

às 15h00min. A parte autora deverá comprovar seu estado civil. Se não 

houver acordo, os requeridos terão, a partir daquela data, o prazo de 15 

(quinze) dias para contestar, por intermédio de advogado, sob pena de 

revelia. Na mesma audiência, deverá ser esclarecido quem seria a esposa 

do de cujus, visto que de seu certidão de óbito consta que era casado, e 

não consta o nome da esposa. Cientifique-se o Ministério Público. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1042782-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. C. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. A. V. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DE PAULA LIMA OAB - MT2029-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1042782-69.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ANA KAROLINE CHAVES 

CENTORIANO REU: ERIC AUGUSTO ANTONELLO VITALINO Vistos. Justiça 

gratuita deferida no id. 17713909. Trata-se de Ação de Alimentos c/c 

Regulamentação de Visitas proposta por Maria Clara Chaves Antonello 

Vitalino e Maria Luiza Chaves Antonello Vitalino representadas por Ana 

Karoline Chaves Centoriano em face de Eric Augusto Antonello Vitalino. A 

inicial está acostada no id. 16825643. O requerido apresentou 

contestação no id. 21826348, devidamente impugnada no id. 22609909. 

As partes possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu respectivo 

pólo processual e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a postular em Juízo. Não há preliminares suscitadas, nem 

irregularidades a sanar. Defiro a produção de provas orais requeridas 

pelas partes, consistentes em seus depoimentos pessoais e de suas 

testemunhas. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 23 de junho de 2020, às 16h30min. As partes deverão 

comparecer para prestar depoimento, acompanhadas de suas 

testemunhas. O rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 

10 (dez) dias, nos termos de artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil. 

Cada parte deverá comparecer com seu Advogado e suas testemunhas. 

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, do 

dia, da hora e do local da audiência designada (CPC, art. 455). A 

defensoria pública, a parte por ela assistida e as testemunhas, deverão 

ser intimadas pessoalmente. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014395-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

RENEY MENDES FERNANDES OAB - MT27622/O (ADVOGADO(A))

EDJANE CARVALHO LIMA OAB - 000.368.714-78 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILDER GOMES DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1014395-73.2020.8.11.0041. REPRESENTANTE: EDJANE CARVALHO LIMA 

REU: GILDER GOMES DE SOUZA Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

processual, nos termos dos artigos 98 e 99, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Cuida-se de Ação Revisional de Alimentos, proposta por Eduardo 

Carvalho Lima de Souza representado por sua genitora Edjane Carvalho 

Lima em face de Gilder Gomes de Souza. Em linhas gerais, pretende o 

requerente revisar os alimentos que foram arbitrados no processo nº 

29797-56.2016.811.0041 – cód. 1145364, que estabeleceu a obrigação na 

importância 43% (quarenta e três por cento) do salário mínimo. Pleiteia, em 

sede de tutela de urgência, a revisão dos alimentos para majorá-los no 

importe de 28% (vinte e oito por cento) dos rendimentos líquidos do 

requerido, sustentando que os alimentos outrora fixados, não são 

capazes de cobrir as despesas do infante. É o necessário à análise e 

decisão. Analisando o pedido de tutela provisória, necessário salientar 

que o art. 1.699, do Código Civil, dispõe que “Se, fixados os alimentos, 

sobrevier mudança na fortuna de quem os supre, ou na de quem os 

recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as 

circunstâncias, exoneração, redução, ou majoração do encargo”. O art. 

300, caput, da lei processual, por sua vez, exige, para o deferimento da 

tutela provisória de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

averiguando-se, ainda, a ausência de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. Nesse sentido, tenho que tais requisitos legais se perfazem 

presentes. Verifico que a parte autora asseverou que as despesas do 

infante aumentaram e que o valor percebido a título de pensão alimentícia 

não cobre as necessidades básicas do alimentado, bem como as 

possibilidades do requerido são capazes de suportar tal majoração. No 

entanto, vislumbro que restou demostrado, a princípio, a probabilidade do 

direito invocado, de maneira que, em uma análise superficial do feito, 

entendo ser realmente insuficiente à mantença do menor o valor 

atualmente pago pelo requerido, de modo que se faz necessário a sua 

majoração para o equivalente a 1 (um) salário mínimo. Igualmente, em 

relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, constato 

que se mostra evidente, eis que se trata de obrigação alimentar, e, diante 

da alteração da situação que outrora justificou a avença da importância 

mencionada, a majoração, no caso, demonstra-se indispensável as 

despesas habituais do menor, sendo evidente que não poderá aguardar o 

regular trâmite processual sem prejuízo de seu sustento. A reversibilidade 

do provimento jurisdicional provisório, por sua vez, se faz presente, pois, 

a qualquer momento, o mesmo poderá ser revogado a fim de restabelecer 

o status quo ante. Logo, em face das alegações apresentadas, imperativo 

o deferimento da tutela provisória vindicada. Ante o exposto, defiro 

parcialmente a liminar para que sejam majorados provisoriamente os 

alimentos, os quais arbitro no valor equivalente a 1 (um) salário mínimo, 

incidindo inclusive, sobre férias e 13º salário, quando houver. Designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 08 de julho de 2020, às 

16h00min. Se não houver acordo, a representante dos requeridos terá, a 

partir desta data, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar, por 

intermédio de advogado, sob pena de revelia. Expeça-se ofício para 

desconto em folha de pagamento. Cientifique-se o Ministério Público. 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1042906-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. D. O. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1042906-52.2018.8.11.0041. REQUERENTE: IVONE MACHADO DE 

OLIVEIRA SANTOS REQUERIDO: ADAIR JOSE DOS SANTOS Vistos. 

Justiça gratuita deferida no id. 17514442. Trata-se de Ação de Divórcio 

Litigioso c/c Alimentos, Guarda e Convivência proposta por Ivone Machado 

de Oliveira Santos em face de Adair José dos Santos. A inicial está 

acostada no id. 16944093. No id. 20354778, consta Termo de Audiência 

em que fora decretado o divórcio entre as partes, ficando pendente as 
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questões com relação à guarda, regulamentação de visitas e alimentos. O 

requerido apresentou contestação no id. 20658214, devidamente 

impugnada no id. 20835112. As partes possuem legitimidade para figurar, 

cada uma, em seu respectivo pólo processual e estão devidamente 

representadas por profissionais habilitados a postular em Juízo. Não há 

preliminares suscitadas, nem aparentes irregularidades a sanar. Defiro a 

produção de provas orais requeridas pelas partes, consistentes em seus 

depoimentos pessoais e de suas testemunhas. Designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 23 de junho de 2020, às 

14h30min. As partes deverão comparecer para prestar depoimento, 

acompanhadas de suas testemunhas. O rol de testemunhas deverá ser 

apresentado no prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 357, § 4º, do 

Código de Processo Civil. Cada parte deverá comparecer com seu 

Advogado e suas testemunhas. Cabe ao advogado informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do local da audiência 

designada (CPC, art. 455). A Defensoria Pública, a parte por ela assistida 

e as testemunhas, deverão ser intimadas pessoalmente. A propósito, no 

que diz respeito ao pedido de regulamentação das visitas, registro que a 

convivência da mãe com os filhos, já foi regulamentada, provisoriamente, 

conforme consta do id 17514442; de forma que não adianta ficar 

noticiando outras situações, nem ceder ao capricho do pai de pernoitar na 

casa dele para ter contato com os filhos. Aliás, pela decisão noticiada, 

cabe à mãe buscar os filhos na casa do pai, e devolve-los, nos horários 

indicados. Se há resistência do pai, cabe à mãe, requerer, pela forma 

legal, o cumprimento daquilo que já foi decidido. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006827-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEISIANE DOS SANTOS MORAES (AUTOR(A))

M. V. D. S. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Milton Correa de Moraes OAB - MT6664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERDINO DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006827-74.2018.8.11.0041. AUTOR(A): M. V. D. S. O., GEISIANE DOS 

SANTOS MORAES REU: ERDINO DE OLIVEIRA Vistos. Justiça gratuita 

deferida no id. 18543230. Trata-se de Ação Revisional de Alimentos 

proposta por Miryan Vitória dos Santos Oliveira representada por sua 

genitora Geisiane dos Santos Moraes em face de Erdino de Oliveira. A 

inicial está acostada no id. 12276052. O requerido apresentou 

contestação no id. 16344770, devidamente impugnado no id. 16977495. 

As partes possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu respectivo 

pólo processual e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a postular em Juízo. Com relação ao pedido de tutela 

antecipada - id. 16977495, deverá ser melhor apreciado após a fase de 

instrução probatória, motivo pelo qual, indefiro. Não há preliminares 

suscitadas, nem irregularidades a sanar. Nos termos do artigo 357, II, do 

Novo Código de Processo Civil, conveniente se faz, para o deslinde das 

questões apostas nos autos, com o início da fase instrutória, o depoimento 

pessoal das partes e/ou a oitiva de testemunhas, sem descurar-se de 

outo meio de prova que se mostre razoável. Designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 09 de junho de 2020, às 

15h30min. As partes deverão comparecer para prestar depoimento, 

acompanhadas de suas testemunhas. O rol de testemunhas deverá ser 

apresentado no prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 357, § 4º, do 

Código de Processo Civil. Cada parte deverá comparecer com seu 

Advogado e suas testemunhas. Cabe ao advogado informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do local da audiência 

designada (CPC, art. 455). Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008325-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. H. M. D. M. (REU)

K. M. D. M. (REU)

K. C. M. D. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVONEI NAZARIO DE MATOS OAB - 718.166.821-87 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1008325-11.2018.8.11.0041. AUTOR(A): LINEY MIRANDA DE ARRUDA 

REU: KARINY CHRISTINY MIRANDA DE MATOS, VICTOR HUGO MIRANDA 

DE MATOS, KAROLINY MIRANDA DE MATOS REPRESENTANTE: IVONEI 

NAZARIO DE MATOS Vistos. As partes possuem legitimidade para figurar, 

cada uma, em seu respectivo polo processual e estão devidamente 

representadas por profissionais habilitados a postular em Juízo. Na 

movimentação 25371408, a autora impugna o pedido de gratuidade de 

justiça feito pelos requeridos, alegando, em síntese, que o representante 

dos filhos tem um Lava Jato, que lhe fornece bons rendimentos, não 

fazendo jus ao benefício. Em que pesem as argumentações da 

requerente, vejo que os requeridos são os infantes, não o genitor dos 

mesmos, que apenas assiste o filho mais velho e representa os outros 

dois mais novos. Nesse cenário, não vejo razoabilidade em indeferir a 

gratuidade de justiça aos infantes, que de maneira inconteste, não 

possuem condições financeiras de arcar com as custas processuais, se 

dependem da ajuda material dos pais até para se alimentarem. Assim, 

defiro a gratuidade de justiça aos requeridos. Não há irregularidades a 

sanar. Defiro a produção de provas orais requeridas pelas partes, 

consistentes em seus depoimentos pessoais e de suas testemunhas. 

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 01 de 

julho de 2020 às 14h:30min. O rol de testemunhas deverá ser apresentado 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 357, § 4º, do Código de 

Processo Civil. Cada parte deverá comparecer com seu Advogado e suas 

testemunhas. Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada, do dia, da hora e do local da audiência designada (CPC, art. 455). 

A Defensoria Pública, a parte por ela assistida e suas testemunhas, 

deverão ser intimadas pessoalmente. Promova-se o necessário à imediata 

liberação dos valores depositados nos autos em favor da parte credora. A 

propósito, determino a intimação da parte autora, a fim de que doravante, 

passe a efetuar os depósitos mensais diretamente na conta do genitor dos 

requeridos, informada no id 19618880. Notifique-se o Ministério Público. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041220-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOROTEIA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINEI BORGES DA SILVA OAB - MT15125 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA YARA COSTA MATOS (REU)

JOSEVAN SILVA LEQUE (REU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Vistos. Considerando a Portaria Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

redesigno a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 10 

de junho de 2020, às 16h30min. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007426-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS FERRAZ FRANTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))
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ERICO LIMA DE ARRUDA OAB - MT23885-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN CASSIA FRANCO MACIEL MARTINES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007426-76.2019.8.11.0041. REQUERENTE: JEAN CARLOS FERRAZ 

FRANTZ REQUERIDO: VIVIAN CASSIA FRANCO MACIEL MARTINES 

Vistos. Considerando a Portaria Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, bem 

como por carecer de tempo hábil para o cumprimento, redesigno a 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 02 de setembro 

de 2020, às 15h30min. Ainda, considerando a gravidade dos fatos 

narrados pela requerida, proceda-se com a realização de estudo 

psicossocial do caso com a requerida e os infantes, no prazo de 60 

(sessenta) dias. Com o relatório, colha-se o parecer do Ministério Público. 

Atente-se para o novo endereço informado no id. 29803321. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009920-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA AMORIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON CRAVOL BARBOSA OAB - PR25043 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1009920-79.2017.8.11.0041. AUTOR(A): MARIA APARECIDA AMORIM 

REU: JOSE ANTONIO DA SILVA Vistos. Considerando a Portaria Conjunta 

n. 249, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas temporárias 

de prevenção ao contágio pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, bem como por carecer de tempo hábil para o 

cumprimento, redesigno a audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 02 de setembro de 2020, às 16h30min. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1025545-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. N. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINEY LEITE DA COSTA OAB - MT21352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO TARGINO DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1025545-22.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: L. A. N. T. INVENTARIADO: MARIO TARGINO DA SILVA 

Vistos. Tendo em vista que o prazo requerido junto ao id. 18766986 

decorreu em cartório, intime-se a parte autora para colacionar aos autos 

os documentos requeridos na decisão exarada junto ao id. 16345150, no 

prazo legal, sob pena de indeferimento da inicial com a consequente 

extinção do processo, sem julgamento de mérito. Intime-se. Cumpra-se. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009462-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VITOR ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEUDES NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT4276-O 

(ADVOGADO(A))

YARA FATIMA GONCALVES OAB - MT9121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TESSALIA HELENA MELLA ALVES MARTINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO OAB - MT22997-O (ADVOGADO(A))

KLEBER JORGE JUNIOR OAB - MT20778-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1009462-28.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CARLOS VITOR ALVES 

MARTINS REQUERIDO: TESSALIA HELENA MELLA ALVES MARTINS 

Vistos. As partes possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu 

respectivo polo processual e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a postular em Juízo. O divórcio entre as partes já 

foi decretado nos autos, e pende de análise apenas a partilha de bens. 

Nesse sentido, observando a celeuma havida entre os demandantes 

relativamente às cartas de crédito, deixo para analisar a questão por 

oportunidade da sentença, caso as partes não transijam antes. 

Aparentemente, não há irregularidades a sanar. Defiro a produção de 

provas orais requeridas pelas partes, consistentes em seus depoimentos 

pessoais e de suas testemunhas. Designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 26 de maio de 2020, às 16h:30min. O rol 

de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos de artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil. Cada parte deverá 

comparecer com seu Advogado e suas testemunhas. Cabe ao advogado 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do 

local da audiência designada (CPC, art. 455). Intimem-se. Cumpra-se. 

Sergio Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1023659-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. D. L. (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH OAB - MT7655-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN OAB - MT5925-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI OAB - MT16412-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

D. F. P. (TERCEIRO INTERESSADO)

V. H. P. D. L. (TERCEIRO INTERESSADO)

F. P. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

I. P. D. L. (TERCEIRO INTERESSADO)

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

G. L. (TERCEIRO INTERESSADO)

J. D. L. ,. M. I. R. P. S. (TERCEIRO INTERESSADO)

FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN OAB - MT5925-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

T. M. D. L. (TERCEIRO INTERESSADO)
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Arrolamento Vistos, etc... Considerando os embargos interpostos no Id 

31076660, antes de qualquer outra decisão/providência nestes autos, em 

observância do art. 1.023, § 2º do CPC, e, tendo em vista ainda o pedido 

de aplicação de multa, Id 31076660–Págs. 8/9, primeiramente, intime-se a 

peticionária de Id 28108653, para manifestar no prazo de cinco dias, e, em 

seguida, havendo interesse de incapaz, dê-se vista ao Ministério Público, 

art. 178, II, do CPC. Após, voltem os autos imediatamente conclusos para 

análise. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1018201-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIDE TEREZA AMORIM DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANETH AUXILIADORA PROENCA DE AMORIM (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1018201-53.2019.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: JUCINEIDE 

TEREZA AMORIM DE FIGUEIREDO Parte Requerida: REQUERIDO: JOANETH 

AUXILIADORA PROENCA DE AMORIM FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS 

PARTES E DEMAIS INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA 

SENTENÇA DE NOMEAÇÃO DA PARTE: JUCINEIDE TEREZA AMORIM DE 

FIGUEIREDO, COMO CURADOR (A), DO INTERDITADO (A): JOANETH 

AUXILIADORA PROENCA DE AMORIM, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, 

DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER 

DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE 

MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, 

PORTANTO, O CURADOR (A) SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS 

CUIDADOS RELACIONADOS À ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E 

SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO 

TERMINANTEMENTE VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A 

ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE 

QUALQUER NATUREZA, EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO 

CURATELADO (A), E, AINDA, A PROIBIÇÃO DO CURADOR(A) FAZER 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO 

(A), SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. 

REQUERENDO O QUE ENTENDER CABÍVEL. DISPOSITIVO DA SENTENÇA: 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Joaneth Auxiliadora Proença de Amorim até eventual cessação da 

incapacidade, nomeando-lhe curadora na pessoa de sua irmã Jucineide 

Tereza Amorim de Figueiredo, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 

84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de 

realizar pessoalmente atos da vida civil, de natureza patrimonial e 

negocial, para os quais necessitará da curadora nomeada, especialmente: 

emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser 

demandada, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera 

administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), devendo, portanto, a 

curadora se responsabilizará, ainda, pelos cuidados relacionados à 

enfermidade da curatelada e seu bem-estar (saúde e subsistência), (art. 

758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela definitiva, art. 759 CPC 

e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é terminantemente vedada, 

sem autorização judicial, a alienação ou oneração de bens móveis, imóveis 

ou de quaisquer natureza, acaso pertencentes à curatelada, e, ainda, a 

proibição da Curadora fazer empréstimo bancário/financiamento, em nome 

da interditada, sem autorização judicial; obrigando-se à prestação de 

contas de sua administração, quando solicitada. Dispensada a 

especialização de hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da 

curadora (irmã da interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de 

patrimônio, considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 

e no artigo 9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de 

pessoas naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 

(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome 

da interditada, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão 

da necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da 

vida civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, 

em especial art. 1.782 do Código Civil. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 13 

de abril de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO 

DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007404-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILNEZ MIRIAM DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEZITA ROSA DE LIMA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE1ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1007404-18.2019.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: SILNEZ MIRIAM 

DE BRITO Parte Requerida: REQUERIDO: NEZITA ROSA DE LIMA 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS INTERESSADOS PARA 

TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO DA PARTE:SILNEZ 

MIRIAM DE BRITO, COMO CURADOR (A), DO INTERDITADO (A): NEZITA 

ROSA DE LIMA, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, 

ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, 

EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. 

ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR (A) 

SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUALQUER NATUREZA, 

EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO CURATELADO (A), E, AINDA, A 

PROIBIÇÃO DO CURADOR(A)  FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO (A), SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABÍVEL. DISPOSITIVO DA SENTENÇA: Pelo exposto, e mais 

que dos autos consta, decreto a interdição de Nezita Rosa de Lima até 

eventual cessação da incapacidade, nomeando-lhe curadora na pessoa 

de sua sobrinha Silnez Mirian de Brito Correa, com fundamento no art. 755, 

§ 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 13.146/2015, em razão da 

incapacidade de realizar pessoalmente atos da vida civil, de natureza 

patrimonial e negocial, para os quais necessitará da curadora nomeada, 

especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, 

demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os atos que não sejam 

de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), devendo, portanto, 

a curadora se responsabilizará, ainda, pelos cuidados relacionados à 

enfermidade da curatelada e seu bem-estar (saúde e subsistência), (art. 

758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela definitiva, art. 759 CPC 

e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é terminantemente vedada, 

sem autorização judicial, a alienação ou oneração de bens móveis, imóveis 

ou de quaisquer natureza, acaso pertencentes à curatelada, e, ainda, a 

proibição da Curadora fazer empréstimo bancário/financiamento, em nome 

da interditada, sem autorização judicial; obrigando-se à prestação de 

contas de sua administração, quando solicitada. Dispensada a 

especialização de hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da 

curadora (irmã da interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de 

patrimônio, considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 

e no artigo 9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de 

pessoas naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 

(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome 

da interditada, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão 

da necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da 

vida civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, 

em especial art. 1.782 do Código Civil. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 14 

de abril de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO 

DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 
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Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1019512-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDENETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT7341-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR SILVA CARVALHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1019512-50.2017.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: WALDENETE DA 

SILVA Parte Requerida: REQUERIDO: WALDIR SILVA CARVALHO 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS INTERESSADOS PARA 

TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO DA PARTE: 

WALDENETE DA SILVA, COMO CURADOR (A), DO INTERDITADO (A): 

WALDIR SILVA CARVALHO, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR 

QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E 

PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE MERA 

ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, 

PORTANTO, O CURADOR (A) SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS 

CUIDADOS RELACIONADOS À ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E 

SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO 

TERMINANTEMENTE VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A 

ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE 

QUALQUER NATUREZA, EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO 

CURATELADO (A), E, AINDA, A PROIBIÇÃO DO CURADOR(A) FAZER 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO 

(A), SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. 

REQUERENDO O QUE ENTENDER CABÍVEL. DISPOSITIVO DA SENTENÇA: 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de Valdir 

da Silva Carvalho, nomeando-lhe curadora na pessoa de sua irmã 

Waldenete da Silva, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 

3º e art. 85 da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar 

pessoalmente atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para 

os quais necessitará da curadora nomeada, especialmente: emprestar, 

transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e 

praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 

1.782 do Código Civil), devendo, portanto, a curadora se responsabilizar, 

ainda, pelos cuidados relacionados à enfermidade do curatelado e seu 

bem-estar (saúde e subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou 

alvará de curatela definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo 

constar que é terminantemente vedada, sem autorização judicial, a 

alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, 

acaso pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome do Interditado, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitada. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da adora (irmã do 

interditado) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do 

interditado, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial do interditado, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 14 

de abril de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO 

DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0050183-78.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDETH PEREIRA FRANCO (REQUERENTE)

A. F. D. A. (REQUERENTE)

VERA LUCIA MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ANDREA MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CILAS FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0050183-78.2014.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ANDREA MARTINS DE ALMEIDA Endereço: 

desconhecido Nome: THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA Endereço: 

desconhecido Nome: VERA LUCIA MARTINS DE ALMEIDA Endereço: 

desconhecido Nome: ARTHUR FRANCO DE ALMEIDA Endereço: 

desconhecido Nome: GILDETH PEREIRA FRANCO Endereço: desconhecido 

REQUERIDO: Nome: CILAS FERREIRA DE ALMEIDA Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC e da 

ordem de serviço n.º 01/2017, impulsiono os autos para intimação da parte 

Inventariante, por intermédio de seus procuradores, para providências 

com relação a expedição do formal de partilha/carta de adjudicação, ou 

seja, juntar aos autos guia de recolhimento da expedição de formal de 

partilha/carta de adjudicação, com três folhas (cada formal), no prazo de 

dez dias, sob pena de arquivamento dos autos. Cuiabá - MT, 14 de abril de 

2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora 

J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1027632-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENY DO ESPIRITO SANTO DE SENA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA DE BARROS SENA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1027632-82.2017.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: GENY DO 

ESPIRITO SANTO DE SENA Parte Requerida: REQUERIDO: TEREZINHA DE 

BARROS SENA FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS 

INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO 

DA PARTE: GENY DO ESPIRITO SANTO DE SENA, COMO CURADOR (A), 

DO INTERDITADO (A): TEREZINHA DE BARROS SENA, PARA: 

EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, 

DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS 

QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO 

CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR (A) SE 

RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 
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DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUALQUER NATUREZA, 

EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO CURATELADO (A), E, AINDA, A 

PROIBIÇÃO DO CURADOR(A)  FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO (A), SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABÍVEL. DISPOSITIVO DA SENTENÇA: Pelo exposto, e mais 

que dos autos consta, decreto a interdição de Terezinha de Barros Sena 

até eventual cessação da incapacidade, nomeando-lhe curadora na 

pessoa de sua filha Geny do Espirito Santo de Sena, com fundamento no 

art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 13.146/2015, em 

razão da incapacidade de realizar pessoalmente atos da vida civil, de 

natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará da curadora 

nomeada, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, 

hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os atos que 

não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), devendo, 

portanto, a curadora se responsabilizará, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade da curatelada e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes à curatelada, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitada. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (filha da 

interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da 

interditada, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 14 

de abril de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO 

DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021175-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA CORASSA VIEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX MARCEL FERREIRA COUTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Deivison Roosevelt do Couto OAB - MT8353-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

Dados do Processo: Processo: Numero: 1021175-68.2016.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: CAROLINA CORASSA VIEIRA Parte Requerida: 

EXECUTADO: ALEX MARCEL FERREIRA COUTO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO a representante legal da Exequente, pessoalmente, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos, através de seu d. 

Defensor, requerendo o que entender cabível DECISÃO: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1021175-68.2016.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Compulsando os autos verifica-se 

que o Executado teve a sua prisão decretada por este Juízo, Id n. 

1092898. Aportou petição do Executado requerendo a extinção do feito 

pela satisfação da dívida e, ainda, expedição de alvará de soltura, Id n. 

14497532. Apresentou juntamente com a petição comprovante de 

depósito, id n. 14497571. Dito isso, entendo prudente, por ora, somente 

suspender os efeitos da decisão que decretou prisão do Executado 

nestes autos, sem prejuízo de ser restabelecida se evidenciada a 

necessidade. Pelo exposto, expeça-se, imediatamente, alvará de soltura 

em favor do Executado, a ser cumprido, se por outro motivo não estiver 

preso. Em seguida, intime-se a representante legal da Exequente, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos, 

através de seu d. Defensor, requerendo o que entender cabível. 

Outrossim, concedo o prazo de 10 (dez) dias para juntada de procuração 

pelo d. patrono do Executado. Cumpra-se, se necessário, em regime de 

plantão. Às providências. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 14 de abril de 

2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua 

Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 0012701-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. O. (AUTOR(A))

P. F. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUNAMITA SOUSA DE OLIVEIRA OAB - 003.806.662-94 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. (REU)

B. C. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

Dados do Processo: Processo: Numero: 0012701-57.2018.8.11.0041 Parte 

Autora: AUTOR(A): PEDRO FERNANDES DE OLIVEIRA, MATHEUS 

FERNANDES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: SUNAMITA SOUSA DE 

OLIVEIRA Parte Requerida: REU: BENEDITO CARLOS DE SOUZA, 

MARLENE FERNANDES FINALIDADE: a representante legal da Exequente, 

pessoalmente, para, no prazo de 15 dias, manifestar nos autos, através 

de seu d. Defensor, requerendo o que entender cabível. DECISÃO: Juízo 

DA 4.‘ VARA DE FAMÍLIA E Sucessões- Processo n. 

12701—57.2018.811.0041 Código: 1318075 : Alimentos Avoengos com 

Pedido de Provisórios Vistas, etc... Antes de tudo, constato que ao 

contestar, fls. 30/37 a Requerida Marlene, arguiu a preliminar de 

“chamamento ao processo” dos avós maternos dos Requerentes, com 

intuito de se desobrigar do dever de prestar alimentos aos seus 

netos/Requerentes, cu, subsidiariamente, para que tal inclusos implique na 

diminuição dos alimentos fixados provisoriamente as fls. 21, sugerindo a 

quantia equivalente a 13% (treze por cento) do salário minimo, sendo tais 

pedidos impugnados pelos Requerentes as fls. 70/71. Dito isso, sem 

delongas, tenho que a Requerida Marlene assiste parcial razão em suas 

pretensões, isso porque, consoante entendimento consagrado pelo STJ, 

hé litisconsórcio necessário entre os avós paternos e maternos na acão 

de alimentos, vejamos: “CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. 

FAMÍLIA. ALIMENTOS. INSUFICIENCIA DOS ALIMENTOS PRESTADOS PELO 

GENITOR. coMPLEMENIAgfio. AVOS PATERNOS DEMANDADOS. PEDIDO 

DE Litisconsórcio NECESSÁRIO ENTRE Avós PATERNOS E MATERNOS. 

CABIMENTO, NOS TERMOS DO .ART. 1.698 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. 

PRECEDENTES. I. Nbs tezmos da mais recente jurisprudência do STJ: é luz 

do Novo Código Civil: hé litisconsórcio necessário entre os avós paternos 

e maternos na ação de alimentos complementares. Precedentes. II. 

Recurso especial provide”. (REsp 958.513/SP, Rel. Rfinistro ALDIR 

PESSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 22/O2/2011, DJE 

01/03/2011). Ainda: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. 

AVOENGOS. CHAMAMENTO DOS Avós MATERNOS AO PROCESSO DOS 

Avos. Nos termos da mais recente jurisprudência do STJ, 3 1oz do Novo 

Código Civil, ha litisconsórcio necessário entre os avós paternos e 

maternos ma ação de alimentos avoengos. Precedentes. DERAM 

PROVIMENTO”. (Agravo de Instrumento N° 70079177119, Oitava Camara 

Cive1, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 

22/11/2018. Diante do acima decidido, intimem—se os Requerentes, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, incluírem os avos maternos no polo passivo 

desta demanda, sob pena de indeferimento. For ora, mantenho a decisão 

não recorrida de fls. 21, pelos seus próprios fundamentos Cumpra-se, 

expedindo—se o necessário. As providências. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 
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Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ, 14 de abril de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) 

SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 0054098-04.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR CORREA DA ROCHA OAB - MT4546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

Dados do Processo: Processo: Numero: 0054098-04.2015.8.11.0041 Parte 

Autora: REQUERENTE: TAINA SOUZA BARBOSA Parte Requerida: 

REQUERIDO: EDINILSON MARQUES BORGES FINALIDADE: Intime-se 

pessoalmente o Requerido, ora Exequente, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar_ nos autos, podendo requerer o que entender de direito,. 

DECISÃO: Considerando o certificado as fls. 214, intime-se pessoalmente 

o Requerido, ora Exequente, para, no prazo de 05 (cinco) d as, 

manifestar_ nos autos, podendo requerer o que entender de direito, tendo 

em vista as certidões de decurso de prazo de fls. 206/209. Não sendo 

encontrado para intimação pessoal, intime-o, por edital, com p azo de 20 

(vinte) dias, para,,no prazo de 05 (Cinco) dias, manifestar-Se nos termos 

acima determinado, sob pena de extinção. Nada mais sendo reque ido, 

retornem os autos ao arquivo com as devidas anotações.. Cumpra—se, 

expedindo-se o necessário "Cuiabá, 29 de abril de 2019 OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ, 14 de abril de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) 

SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020033-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. D. S. N. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. P. P. (REQUERIDO)

E. D. A. M. P. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

Dados do Processo: Processo: Numero: 1020033-24.2019.8.11.0041 Parte 

Autora: REQUERENTE: EMIDIO PEREIRA DE SOUZA NETO Parte Requerida: 

REQUERIDO: EMIDIO JUNIOR PEREIRA PIRES, ESPÓLIO DE ANA MARIA 

PADILHA PIRES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para comparecer à Sede da Defensoria Pública, a fim de dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento,conforme decisão abaixo transcrito, nos termos do artigo 

485 da Lei 13.105/2015.. DECISÃO: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo 

nº: 1020033-24.2019.8.11.0041 Ação: Reconhecimento de União Estável 

post mortem Vistos, etc... Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, 

artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual 

necessidade de revogação, nos termos da lei. Da análise dos autos, 

constata-se da certidão de óbito, Id n. 20010744, que a falecida “deixou 02 

filhos”. Em assim sendo urge observar que é entendimento já consolidado 

na jurisprudência que todos os herdeiros devem figurar no polo passivo 

da ação que busca o reconhecimento de união estável post morte, já que 

a procedência do pedido poderá ter repercussão no quinhão hereditário 

de cada um. A propósito do tema, leciona Álvaro Villaça Azevedo (in 

Estatuto da Família de Fato. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2001, p. 

449-450): “(...) são interessados todos os herdeiros, em litisconsórcio 

necessário, pois cada qual deve defender seus próprios interesses, para 

que a decisão possa ser plenamente eficaz. Não me parece que o espólio 

tenha legitimidade passiva nessas ações de reconhecimento e de 

dissolução de união estável, já que o inventariante pode ter entendimento 

defensivo diverso”. E, ainda: “Em se tratando de ação que visa a 

declaração de união estável, sendo já falecido o convivente, integram o 

pólo passivo da relação processual, em litisconsórcio necessário unitário, 

todos os herdeiros do "de cujus", inclusive filho cuja sentença de 

reconhecimento de paternidade transitou em julgado antes da citação dos 

herdeiros na demanda declaratória de união estável. À UNANIMIDADE, 

PROVERAM.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 70006956841, SÉTIMA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: LUIZ FELIPE 

BRASIL SANTOS, JULGADO EM 22/10/2003) Dito isso, determino a 

intimação da Requerente, através de seu d. Defensor, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, proceder a emenda a inicial, incluindo todos os herdeiros 

do falecido, no polo passivo da ação, com sua respectiva qualificação, 

sob pena de indeferimento. Após, volte-me conclusos. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 14 de abril de 2020. Gestora Judiciária 

(assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012246-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. J. G. D. S. (EXEQUENTE)

E. A. F. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

Dados do Processo: Processo: Numero: 1012246-75.2018.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: E. A. F. S., CLEIDE JANAINA GONCALVES DA SILVA 

Parte Requerida: EXECUTADO: ODAIL SILVA FINALIDADE: Intimação da 

representante do exequente para no prazo de 05 cinco dias compareça 

na sede da Defensoria Pública, a fim informar o endereço atualizado do 

executado, conforme dispõe o art. 186, §2º do Código de Processo Civil.. 

DECISÃO: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 

1012246-75.2018.8.11.0041 Ação: Cumprimento de Sentença. Vistos, 

etc... Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do 

Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de 

revogação, nos termos da lei. Considerando que com a vigência do CPC 

(Lei 13.105/2015) a cobrança dos alimentos, com respaldo em título 

judicial, mesmo quando “sob pena de prisão”, deve se dar pela via de 

“cumprimento de sentença”, e, não vislumbrando óbice ao processamento 

nestes autos apartados, inclusive por praticidade e celeridade, tendo em 

vista que instruído com o título judicial, e de acordo com os §§ 1º, 2º e 3º 

do art. 528 do CPC, se o(a) executado(a) não comprovar o pagamento ou 

se não apresentar justificativa da impossibilidade absoluta, no prazo legal, 

ou ainda se a justificativa apresentada não for aceita, haverá a 

determinação de protesto judicial, sem prejuízo de decretação da prisão 

civil pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. Consigno, ainda, de acordo 

com os §§ 1º, 2º e 3º do art. 528 do CPC, se o(a) executado(a) não 

comprovar o pagamento ou se não apresentar justificativa da 

impossibilidade absoluta, no prazo legal, ou ainda se a justificativa 

apresentada não for aceita, haverá a determinação de protesto judicial, 

sem prejuízo de decretação da prisão civil pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) 

meses. Intime-se o(a) Executado(a) pessoalmente para, “em três dias, 

pagar o débito, ID n . 13053565, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo” (art. 528 do CPC), sob pena de protesto 

judicial e prisão civil de 1 (um) a 3 (três) meses, com a observância ainda 

de que: “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o 

que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo”. (cf. § 7º do art. 

528 do CPC). Em observância do artigo 85, § 1º do CPC, fixo, desde já, os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da dívida 

atualizada. Os honorários, entretanto, não autorizam a prisão do 
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executado. Em seguida, vista a parte exequente, pelo prazo de três dias, 

ao Ministério Público e voltem conclusos. Atento ao postulado, Id n. 

13077440, pág. 4, item “f”, defiro, nesta oportunidade, tão somente a 

expedição de ofício ao empregador do Executado para que efetue o 

desconto e crédito dos alimentos vincendos, Id n. 13077491, pág. 2, 

observando-se os dados indicado, Id n. 13077440, pág. 4, item “e” e “f”.. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 14 

de abril de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO 

DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006698-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN FORTES DE BARROS OAB - MT7084-O (ADVOGADO(A))

MARIA DAS DORES SOUZA E SILVA OAB - 419.742.551-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINDO RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1006698-98.2020.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial. Vistos, etc... Atenda-se o solicitado pelo Ministério Público 

em seu parecer de Id n. 31067853 e intime-se a Requerente, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar os documentos solicitados 

(prestação de contas). Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado neste último caso, dê-se nova vista ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011941-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMARA THALIERY DOS SANTOS OAB - MT18360-O (ADVOGADO(A))

GECELE MEDEIROS MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT18315-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA MARQUES LOBATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT224640-O (ADVOGADO(A))

RENATA SILVA COSTA SALCI OAB - MT22569-O (ADVOGADO(A))

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1011941-91.2018.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Considerando o informado e 

pretendido pelas partes, expeça-se o formal de partilha em relação ao 

único bem partilhado “que passará a pertencer unicamente a Requerente”, 

ora Executada, Id n. 16777120, fazendo nele constar o número da nova 

matrícula do imóvel em questão, em observância ao postulado e indicado 

no Id n. 30119922. Em seguida, intime-se o Exequente/Paulo, através de 

suas advogadas, para no prazo de 05 (cinco) dias, informar se tem 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0031397-98.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DE BARROS OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO RODRIGUES LEITE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

Dados do Processo: Processo: Numero: 0031397-98.2005.8.11.0041 Parte 

Autora: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: IRENE DE BARROS OLIVEIRA Parte 

Requerida: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SEBASTIAO RODRIGUES LEITE 

FINALIDADE: Intime-se a Inventariante Irene de Barros Oliveira, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, prestar compromisso. Apos, também devera no 

prazo de 15 (quinze), apresentar, retificar ou ratificar o plano de 

sobrepartilha, conforme determinado na decisão do fls. 279/279 v. 

devendo, procurar pela Defensoria Pública, a fim de cumprir o determinado 

as fls. 279/279v, sob pena do extinção. DECISÃO: Vistos, etc... Antes de 

tudo, reportome ao decidido as fls. 279/279v. Ademais, constato que o 

mandado de intimação foi expedido em favor de Vania Cristiane Amaro 

Leite, fls. 290/291, quando na verdade deveria ter sido em favor de Irene 

de Barros Oliveira, pelo que indefiro o pedido de fls. 293 Sendo assim, 

considerando as informações acostadas as fls. 284, pelo Oficial da 

diligéncia, acolho o pedido de fls. 285 e 289, intime-se a Inventariante Irene 

de Barros Oliveira, no endereço constante no mandado de fls. 287: com 

observância de que deverá ser cumprido após as 18:00 horas cu nos 

finais de semana: para no prazo de 05 (cinco) dias, prestar compromisso. 

Apos, também devera no prazo de 15 (quinze), apresentar, retificar ou 

ratificar o plano de sobrepartilha, conforme determinado na decisão do fls. 

279/279v. ! Não sendo encontrada para fins de intimação pessoal, 

intime—a, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo do 05 

(cinco) dias, procurar pela Defensoria Pública, a fim de cumprir o 

determinado as fls. 279/279v, sob pena do extinção. Em seguida, dé-se 

‘vista dos autos ao d. Defensor Público que assiste a Inventariante Irene 

de Barros Oliveira, para, no prazo do 05 (cinco) dias informar se foi 

procurado pela parte, visando 0 prosseguimento deste feito. Apés 

voltem—me Os autos Conclusos para ulteriores deliberação ou extinção 

feito, se for o caso. fis providéncias. Cuiabá, 22 de abril de_20l9. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 14 de abril de 2020. Gestora Judiciária 

(assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0029377-85.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. M. P. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. O. P. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

Dados do Processo: Processo: Numero: 0029377-85.2015.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: MICHAEL DOUGLAS MELO PEREIRA Parte Requerida: 

EXECUTADO: NEUSAIR OLEGARIO PEREIRA FINALIDADE: Intime-se o 

exequente para no prazo de 5 regularizar sua representação processual 

ou procurar pela Defensoria Pública, podendo requerer o que entender de 

direito, inclusive, em relação a eventuais valores pagos pelo Executado, 

conforme decisão abaixo transcrito. DECISÃO:Processo n. 

29377—85.2015.8.11.0041 Cédigo: 1014154 Ação: Cumprimento de 

Sentença Vistas, etc... Constata—se nos autos que a representante legal 

do Exequente outorgou procuração ao seu advogado para que a 

representasse nos autos, inclusive, requereu a liberação dos valores 

depositados pelo Executado, fls. 63/64, contudo, diante da maioridade civil 

do Exequente, fls. 11, o advogado subscritor da petição de fls. 63 foi 

instado a regularizar/esclarecer a sua representação processual, não 

sendo possível a- sua intimação pessoal, por não ter sido localizado, fls. 

93, o que ocasionou em sua intimação pelo DJE, fls. 95, sem nada 

manifestar, fls. 96. intime-se o no prazo de 15 sua representação Sendo 

assim, pessoalmente, para, dias, regularizar processual ou procurar pela 

Defensoria Pública, podendo requerer o que entender de direito, inclusive, 

em relação a eventuais valores pagos pelo Executado, fls. 59 e 66/67, 

bem Como manifestar—se acerca da petição de fls. 75/79 pelo Executado 

e, se for o caso, deve, ainda, proceder ao calculo do débito alimentar com 

os devidos abatimentos de eventuais valores pagos. Exequente (quinze) 

Não sendo encontrado para intimação pessoal, intime—o, por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 
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nos termos acima determinados, sob pena de extinção. Decorrido c) 

prazo, sem. que haja qualquer manifestação pela parte Exequente, para 

fins de formalizar os atos necessário é extinção deste processo por 

abandono, falta de interesse, intime-se o Executado, através de seu 

advogado, para manifestar se tem interesse no prosseguimento do feito, 

sendo que o seu silencio importará na extinção/arquivamento deste 

processo. Cumpra—se, expedindo-se 0 necessário. Cuiabá, 29 de abril de 

2019. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 14 de abril de 2020. Gestora Judiciária 

(assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059514-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO NOBERTO PEREIRA LEITE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO BARROS DE CARVALHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1059514-91.2019.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial. Vistos, etc... Observa-se que o Requerente pleiteia a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária, Id n. 27347001, pág. 

2. Dito isso, considerando a profissão declarada pelo Requerente 

(empresário, Id n. 27346999), entendo que a declaração pura e simples do 

interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige 

para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é 

prova inequívoca daquilo que se afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos 

seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que 

o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a 

concessão do privilégio, cabendo ao magistrado, livremente fazer juízo de 

valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. 

No caso em tela, por considerar que o recolhimento das custas/despesas 

processuais não irá alterar a condição de sustento do Requerente e da 

família, por ora, indefiro o pedido de assistência judiciária, facultando aos 

Requerentes o prazo de 15 (quinze) dias para fazerem prova no sentido 

de que não pode prover os custos deste processo sem comprometer seu 

sustento e de sua família ou que neste mesmo prazo efetue o recolhimento 

das custas/despesas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290, do CPC). Neste sentido, vejamos: “Ainda que seja 

possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples 

afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o 

pagamento das custas judiciais, o magistrado pode indeferi-lo quando não 

encontrar elementos nos autos que confirmem a precariedade econômica 

alegada”.(TJMT - AI, 151536/2013, Julgamento 09/04/2014). Deve, ainda, 

no mesmo prazo, instruir os autos com anuência dos herdeiros do 

falecido, com firma reconhecida e cópia de seus documentos pessoais, 

em relação ao pedido constante na inicial. Após, voltem-me conclusos. 

Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029031-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA NUCIA DE MARCHI SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1029031-78.2019.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Suspenda-se o presente feito até 

que as providências determinadas nos autos n. 

1009578-63.2020.8.11.0041, associados, sejam cumpridas e, somente 

depois, voltem-me ambos os processos conclusos (autos n. 

1009578-63.2020.8.11.0041 e 1029031-78.2019.8.11.0041) para 

deliberação conjunta, em observância, inclusive, ao postulado no Id n. 

30954305 pela parte Exequente. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1010101-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO RODRIGUES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNESTO CAMPOS FILHO OAB - MT6666-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA RODRIGUES NOGUEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1010101-46.2018.8.11.0041 Ação: 

Interdição c/c Pedido de Tutela de Urgência Liminar Vistos, etc... Trata-se 

de Ação de Interdição c/c Pedido de Tutela de Urgência Liminar movida por 

Gonçalo Rodrigues Nogueira, em face de Rita Rodrigues Nogueira, ambos 

qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, de que é irmão da 

Requerida, a qual é acometida com deficiência intelectual e distúrbio de 

linguagem com alteração de marcha (CID G09 + H91.3), não conseguindo 

exteriorizar sua vontade ou realizar os atos mais básicos da vida sem 

auxílio de terceiros. Esclarece que o histórico evento neurológico não 

determinado teve início desde a infância da Requerida, o que impossibilitou 

inclusive sua alfabetização. Informa que a Requerida vivia sob os 

cuidados de sua genitora, no entanto, após o falecimento desta, o 

Requerente passou a dispor todos os cuidados para com a Requerida, 

que vive sob sua vigilância. Ainda, informa que além dos motivos acima 

expostos, se faz necessária a curadoria para providências junto ao INSS, 

referente a pensão por morte em favor da Requerida, decorrente do 

falecimento de sues genitores. Pede, ao final, seja declarada a interdição 

da Requerida e que seja nomeado o Requerente seu curador. O pedido 

veio instruído com os documentos necessários a propositura da ação. 

Realizada audiência de entrevista, a Requerida não respondeu as 

perguntas que lhe foram feitas. Na mesma oportunidade, o Requerente 

esclarece que a Requerida possui problemas de audição e na fala e toma 

remédios para dor de cabeça, informou ainda que a Requerida possui 

problemas para caminhar em razão da alteração de marcha, com 

paraparesia espástica leve. Em seguida, foi antecipado parcialmente os 

efeitos da tutela pretendida, nomeando o Requerente curador provisório 

da Requerida, e determinada outras, Id. 13036581. O d. Curador Especial 

nomeado apresentou contestação por negativa geral, Id. 13774166. Laudo 

técnico psiquiátrico acostado sob o Id. 22604946. Certidão informando que 

não houve impugnação pela Requerida, Id. 22629559. O Requerente 

manifestou concordância com o laudo pericial, no entanto, requereu seu 

aditamento para que a médica perita informasse a data provável que 

originou a enfermidade da Requerida, Id. 22822897. Realizada nova perícia 

médica, ficou atestado que a patologia da Requerida teve seu início 

provavelmente durante a infância, não sendo possível aferir data ou ano 

exato ou aproximado, visto não ter documentos que comprovem seu início 

específico, mantendo a médica perita sua conclusão do laudo pericial 

anterior, Id. 29587790. Manifestação do d. Curador Especial, Id. 29988264. 

O Ministério Público acostou parecer aos autos opinando pela procedência 

da ação, Id. 31007442. Relatei. Fundamento e Decido. Antes de tudo, 

necessário observar, que de acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade 

do Requerente encontra-se comprovada nos autos, que bem demonstra 

que ele é irmão da Interditanda, Ids. 12739731 e 12739758. Desta feita, é 

possível o julgamento do processo, no estado em que se encontra. Não se 

pode olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 

13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia 

incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou deficiência 

mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, tanto é que 

em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder público 

garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida”. 

Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 
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conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”. Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista os laudos técnicos psiquiátricos, Ids. 

22604946 e 29587790 conclusivos no sentido de que: “Segundo a 

avaliação realizada na paciente em 12/08/2019 a mesmo é portadora de 

patologia CID 10 G09 + H91.3 (sequela de doenças inflamatórias do 

sistema nervoso central + surdo-mudez não classificada em outra parte) e 

não apresenta condições de gerir sua vida civil, e necessita de auxílio de 

terceiros para realizar os atos básicos de sua vida”. Neste sentido, aliás: 

"(...) É de ser mantida sentença que em pedido de interdição, julga-o 

procedente quando é constatado pelo exame médico pericial que o 

interditando encontra-se incapacitado para se auto conduzir e administrar 

seus bens. (...). Hipótese em que o laudo social e perícia médica, muito 

bem fundamentada, atestam que a interditada não tem o necessário 

discernimento completo para os atos da vida civil, deve ser decretada sua 

interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 1.0702.11.051543-5/014, 

Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª Câmara Cível, julgamento em 

17/04/2018, publicação da súmula em 24/04/2018) Ainda: “(...) A 

interdição, por se tratar de medida extrema, apenas pode ser deferida 

quando as provas produzidas nos autos não deixam margem à dúvida de 

ser o interditando incapaz de reger sua pessoa e administrar seus bens. 

(...)”.(TJMG- Apelação Cível 1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) 

Audebert Delage , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, 

publicação da súmula em 20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela 

é o encargo público cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma 

pessoa e administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não 

estão em condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência 

mental” (RT 529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação 

do curador, Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica 

alinhou-se à tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que 

melhor atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não 

mais é acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o 

direito de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito 

Processual Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). 

Diante deste contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair 

sobre a pessoa do Requerente- irmão - da Interditanda, que deverá 

exercer o encargo da curatela primordialmente no resguardo dos 

interesses da Interditanda - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto 

à subsistência e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de 

recuperação, se possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o 

entendimento doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio 

que está na base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o 

interdito, o curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento 

apropriado”). Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é 

voltado, sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de Rita 

Rodrigues Nogueira até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curador na pessoa de seu irmão Gonçalo Rodrigues 

Nogueira, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 

85 da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar 

pessoalmente atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para 

os quais necessitará do curador nomeado, especialmente: emprestar, 

transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e 

praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 

1.782 do Código Civil), devendo, portanto, o curador se responsabilizará, 

ainda, pelos cuidados relacionados à enfermidade da curatelada e seu 

bem-estar (saúde e subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou 

alvará de curatela definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo 

constar que é terminantemente vedada, sem autorização judicial, a 

alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, 

acaso pertencentes à curatelada, e, ainda, a proibição do Curador fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitado. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade do curador (irmão da 

interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da 

interditada, do Curador e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção do Curador para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C.
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Processo Número: 1042331-10.2019.8.11.0041
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JOSEFINA DAS DORES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZILIA DAS DORES PEREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1042331-10.2019.8.11.0041 Ação: 

Interdição com Pedido de Curatela Provisória em Tutela de Urgência Vistos, 

etc... Trata-se de Ação de Interdição com Pedido de Curatela Provisória em 

Tutela de Urgência movida por Josefina das Dores Pereira em face de 

Brazilia das Dores Pereira, ambas qualificadas nos autos, sob o 

argumento, em síntese, de que é filha da Interditanda, a qual é idosa e 

acometida com doença de Alzheimer (CID 10 G30.1) o que impossibilita-a 

de praticar os atos mais básicos da vida sozinha, necessitando de auxílio 

de terceiros para alimentar-se, medicar-se entre outros. Esclarece a 

Requerente que seus irmãos concordam com a propositura da ação, bem 

como que ela seja a Curadora da Requerida por ser quem dispõe de todos 

os cuidados para com ela, juntando suas declarações de anuência. 

Informa, ainda, que além dos motivos acima expostos, necessária a 

curadoria para que possa representar administrar os valores percebidos 

pela Requerida junto ao INSS e CuiabáPREV, referentes ao auxílio 

previdenciário e pensão por morte de seu falecido cônjuge. Ao final, pede 

a procedência da ação, a fim de que seja decretada a interdição da 

Requerida. Instruiu o pedido com os documentos necessários a 

propositura da ação. Por decisão, foi antecipado os efeitos da tutela 

pretendida, nomeando a Requerente curadora provisória da Requerida, e 

determinado outras, Id. 24453332. Laudo técnico psiquiátrico acostado 

sob o Id. 24966430. Certidão de citação/intimação onde o oficial da 

diligência informou a impossibilidade de citar a Requerida sobre esta ação, 

visto essa não possuir lucidez suficiente para compreender o presente 

mandado, sendo que não se alimenta sozinha e depende dos cuidados 

dos filhos, Id. 25029667. A Requerente manifestou concordância ao laudo 

pericial, Id. 25776329. Relatório de estudo interprofissional acostado sob o 

Id. 26781933. Certidão informando que não houve impugnação pela 

Requerida, Id. 27319272. O d. Curador Especial nomeado apresentou 

contestação por negativa geral, Id. 29585143. Certidão informando que 

não houve impugnação à contestação pela Requerente, Id. 29994323. 

Parecer ministerial acostado sob o Id. 31007317 pela procedência da 

ação. Relatei. Fundamento e Decido. Antes de tudo, necessário observar 

que de acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade da Requerente 

encontra-se comprovada nos autos, que bem demonstra que ela é filha da 

Interditanda, Ids. 24298736 e 24299379. Desta feita, é possível o 

julgamento do processo, no estado em que se encontra. Não se pode 

olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 

13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia 

incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou deficiência 

mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, tanto é que 

em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder público 

garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida”. 

Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”. Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 
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termos da legislação, tendo em vista a perícia médica, Id. 24966430, 

conclusiva no sentido de que: “Segundo avaliação realizada na paciente 

no dia 14/10/2019 a mesma é portadora de patologia CID 10 F00 (demência 

na doença de Alzheimer) e não apresenta condições de gerir sua vida 

civil, e necessita de auxílio de terceiros para realizar todos os atos 

básicos de sua vida tanto para se alimentar quanto para cuidados de 

higiene pessoal”. Neste sentido, aliás: "(...) É de ser mantida sentença que 

em pedido de interdição, julga-o procedente quando é constatado pelo 

exame médico pericial que o interditando encontra-se incapacitado para se 

auto conduzir e administrar seus bens. (...). Hipótese em que o laudo 

social e perícia médica, muito bem fundamentada, atestam que a 

interditada não tem o necessário discernimento completo para os atos da 

vida civil, deve ser decretada sua interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª 

Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 

24/04/2018) Ainda: “(...) A interdição, por se tratar de medida extrema, 

apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos autos não 

deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger sua 

pessoa e administrar seus bens. (...)”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa da Requerente- filha - da Interditanda, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses da 

Interditanda - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Brazilia das Dores Pereira até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora na pessoa de sua filha Josefina das Dores 

Pereira, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 

da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente 

atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais 

necessitará da curadora nomeada, especialmente: emprestar, transigir, 

dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, 

em geral, os atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do 

Código Civil), devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, ainda, 

pelos cuidados relacionados à enfermidade da curatelada e seu bem-estar 

(saúde e subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de 

curatela definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar 

que é terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes à curatelada, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitada. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (filha da 

interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da 

interditada, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Sem prejuízo do acima determinado, 

tendo em vista o documento acostado sob o Id. 26450734 não fazer jus a 

estes autos, determino seu desentranhamento, (observando-se que no 

PJe o desentranhamento ocorre mediante exclusão da visualização), com 

as cautelas de estilo, certificando, nos termos da CNGC. Ciência ao 

Ministério Público. Sem custas nos termos dos artigo 98 e 99 do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com 

as cautelas de estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C.
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Processo Número: 1034466-33.2019.8.11.0041
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(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1034466-33.2019.8.11.0041 Ação: 

Interdição c/c Pedido de Curatela Provisória em Antecipação de Tutela 

Vistos, etc... Trata-se de Ação de Interdição c/c Pedido de Curatela 

Provisória em Antecipação de Tutela movida por José Augusto Silva, em 

face de Iolda Silva da Silva, ambos qualificados nos autos, sob o 

argumento, em síntese, de que é esposo da Requerida, a qual é acometida 

por quadro neurológico irreversível de hemiplegia esquerda e 

comprometimento cognitivo de origem vascular (CID 10 I64 + I69), não 

sendo capaz de exprimir vontade. Esclarece que todos os atos da vida 

diária da Requerida devem ser praticados com o auxílio de terceiros, 

sendo que seu quadro é irreversível, tornando-a totalmente dependente de 

seu esposo para os atos básicos da vida, bem como para gerir sua vida 

civil. Pedem, ao final, seja declarada a interdição da Requerida e que seja 

nomeado o Requerente seu curador. O pedido veio instruído com os 

documentos necessários a propositura da ação. Realizada audiência de 

entrevista, a Requerida não respondeu nenhuma das perguntas que lhe 

foram feitas. Na mesma oportunidade, o Requerente esclareceu que a 

Requerida tem dificuldade para entender e falar, e os atos para sua 

manutenção como banho, cortas unhas e cabelo, entre outros, tem que 

ser praticados por terceiros. Em seguida, foi antecipado parcialmente os 

efeitos da tutela pretendida, nomeando o Requerente curador provisório 

da Requerida, Id. 22624200. Laudo técnico psiquiátrico acostado sob o Id. 

24698049. O d. Curador Especial nomeado apresentou contestação por 

negativa geral, Id. 25973179. Certidão informando que não houve 

impugnação à contestação pelo Requerente, Id. 29994325. Certidão 

informando que não houve manifestação/impugnação pela Requerida, Id. 

29994326. O Ministério Público apresentou parecer opinando pela 

procedência da ação, Id. 31007322. Vieram-me os autos conclusos. 

Relatei. Fundamento e Decido. Antes de tudo, necessário observar, que 

de acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade do Requerente encontra-se 

comprovada nos autos, que bem demonstra que é esposo da Interditanda, 

Id. 22350574. Desta feita, é possível o julgamento do processo, no estado 

em que se encontra. Não se pode olvidar, também, que o “Estatuto da 

Pessoa com Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º 

Código Civil, que estabelecia incapacidade absoluta das pessoas com 

“enfermidade ou deficiência mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa 

com Deficiência”, tanto é que em seu artigo 10 estabelece o seguinte: 

“Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência 

ao longo de toda a vida”. Além do mais, por ser medida extraordinária, a 

curatela, de regra, conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: 

“afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza 

patrimonial e negocial”. Dito isso, no caso em exame, verifica-se que é 

possível à interdição, nos termos da legislação, tendo em vista o laudo 

técnico psiquiátrico, Id. 24698049, conclusivo no sentido de que: “Segundo 

a avaliação realizada na paciente em 07/10/2019 a mesma é portadora de 
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patologia CID 10 I69.3 (sequela de acidente vascular cerebral não 

especificado com isquêmico ou hemorrágico) e não apresenta condições 

de gerir sua vida civil, e necessita de auxílio de terceiros para realizar 

todos os atos básicos de sua vida tanto para se alimentar quanto para 

cuidados de higiene pessoal.”. Neste sentido, aliás: "(...) É de ser mantida 

sentença que em pedido de interdição, julga-o procedente quando é 

constatado pelo exame médico pericial que o interditando encontra-se 

incapacitado para se auto conduzir e administrar seus bens. (...). Hipótese 

em que o laudo social e perícia médica, muito bem fundamentada, atestam 

que a interditada não tem o necessário discernimento completo para os 

atos da vida civil, deve ser decretada sua interdição. (...)" (TJMG - 

Apelação Cível 1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de 

Lacerda, 7ª Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da 

súmula em 24/04/2018) Ainda: “(...) A interdição, por se tratar de medida 

extrema, apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos 

autos não deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger 

sua pessoa e administrar seus bens. (...)”.(TJMG- Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa do Requerente- esposo - da Interditanda, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses da 

Interditanda - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de Iolda 

Silva da Silva até eventual cessação da incapacidade, nomeando-lhe 

curador na pessoa de seu esposo José Augusto Silva, com fundamento 

no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 13.146/2015, em 

razão da incapacidade de realizar pessoalmente atos da vida civil, de 

natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará do curador 

nomeado, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, 

hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os atos que 

não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), devendo, 

portanto, o curador se responsabilizará, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade da curatelada e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes à curatelada, e, ainda, a proibição do Curador fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitado. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade do curador (esposo da 

interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da 

interditada, do Curador e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção do Curador para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1024181-78.2019.8.11.0041 Ação: 

Interdição com Pedido de Curatela Provisória em Tutela de Urgência Vistos, 

etc... Trata-se de Ação de Interdição com Pedido de Curatela Provisório em 

Tutela de Urgência movida por Maria Santos de Almeida em face de 

Francisco Reis Ramos, ambos qualificados nos autos, sob o argumento, 

em síntese, de que é esposa do Requerido, o qual é portador de 

transtorno mental devido a lesão e disfunção cerebral (CID10 E11 + 

F06.9), encontrando-se acamado e totalmente dependente da Requerente. 

Informa que a situação do Requerido é considerada irreversível, não 

possui discernimento, necessitando que sua alimentação e medicação 

sejam ministradas pela Requerente, bem como todos os atos básicos para 

sua manutenção são exercidos pela Requerente. Esclarece que possui 05 

(cinco) filhos, enteados do Requerido, mas que nenhum deles tem 

condições de dispor os cuidados necessários para com o Requerido, 

sendo a Requerente a pessoa mais indicada para exercer o munus de 

Curadora. Pede, ao final, seja julgado totalmente procedente o pedido. 

Instruiu a inicial com os documentos necessários a propositura da ação. 

Por decisão, foi antecipado os efeitos da tutela pretendida, nomeando a 

Requerente curadora provisória do Requerido, Id. 20801650. Certidão de 

citação onde o oficial da diligência informou a impossibilidade de efetuar a 

citação do Requerido, uma vez este encontrar-se mentalmente incapaz, 

muito agressivo e, segundo informação da Requerente/esposa, não sabe 

ler e escrever, Id. 21236878. Relatório de estudo psicológico acostado sob 

o Id. 22543486. Laudo técnico psiquiátrico acostado sob o Id. 23213616. 

Certidão informando que não houve manifestação do Requerido, Id. 

24414367. O d. Curador Especial nomeado apresentou contestação por 

negativa geral, Id. 27309283. A Requerente manifestou reiterando os 

pedidos constantes da inicial, Id. 30623810. O Ministério Público acostou 

parecer opinando pela procedência da ação, Id. 31067607. Vieram-me os 

autos conclusos. Relatei. Fundamento e Decido. Primeiramente, necessário 

observar que de acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade da 

Requerente encontra-se comprovada nos autos, que bem demonstra que 

ela é esposa do Interditando, Id. 20700355. Desta feita, é possível o 

julgamento do processo, no estado em que se encontra. Não se pode 

olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 

13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia 

incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou deficiência 

mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, tanto é que 

em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder público 

garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida”. 

Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”. Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível a interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista o laudo técnico psiquiátrico, Id. 

23213616, conclusivo no sentido de que: “Segundo a avaliação realizada 

no paciente em 29/08/2019 o mesmo é portador de patologia CID 10 S06.9 

+ T90.9 (traumatismo intracraniano, não especificado + sequela de 

traumatismo não especificado da cabeça) e não apresenta condições de 

gerir sua vida civil, e necessita de auxílio e supervisão de terceiros para 

realizar todos os atos básicos de sua vida”. Neste sentido, aliás: "(...) É de 

ser mantida sentença que em pedido de interdição, julga-o procedente 
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quando é constatado pelo exame médico pericial que o interditando 

encontra-se incapacitado para se auto conduzir e administrar seus bens. 

(...). Hipótese em que o laudo social e perícia médica, muito bem 

fundamentada, atestam que a interditada não tem o necessário 

discernimento completo para os atos da vida civil, deve ser decretada sua 

interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 1.0702.11.051543-5/014, 

Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª Câmara Cível, julgamento em 

17/04/2018, publicação da súmula em 24/04/2018) Ainda: “(...) A 

interdição, por se tratar de medida extrema, apenas pode ser deferida 

quando as provas produzidas nos autos não deixam margem à dúvida de 

ser o interditando incapaz de reger sua pessoa e administrar seus bens. 

(...)”.(TJMG- Apelação Cível 1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) 

Audebert Delage , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, 

publicação da súmula em 20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela 

é o encargo público cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma 

pessoa e administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não 

estão em condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência 

mental” (RT 529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação 

do curador, Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica 

alinhou-se à tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que 

melhor atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não 

mais é acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o 

direito de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito 

Processual Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). 

Diante deste contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair 

sobre a pessoa da Requerente- esposa - do Interditando, que deverá 

exercer o encargo da curatela primordialmente no resguardo dos 

interesses do Interditando - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto 

à subsistência e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de 

recuperação, se possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o 

entendimento doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio 

que está na base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o 

interdito, o curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento 

apropriado”). Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é 

voltado, sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Francisco Reis Ramos até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora na pessoa de sua esposa Maria Santos de 

Almeida, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 

85 da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar 

pessoalmente atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para 

os quais necessitará da curadora nomeada, especialmente: emprestar, 

transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e 

praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 

1.782 do Código Civil), devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, 

ainda, pelos cuidados relacionados à enfermidade do curatelado e seu 

bem-estar (saúde e subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou 

alvará de curatela definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo 

constar que é terminantemente vedada, sem autorização judicial, a 

alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, 

acaso pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome do interditado, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitada. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (esposa do 

interditado) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do 

interditado, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial do interditado, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040134-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERONIDES FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZIRLEI DA SILVA PEREIRA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1040134-19.2018.8.11.0041 Ação: 

Interdição c/c Tutela de Urgência Liminar Vistos, etc... Trata-se de Ação 

de Interdição c/c Tutela de Urgência Liminar movida por Heronides 

Francisco da Silva, em face de Zirlei da Silva Pereira, ambos qualificados 

nos autos, sob o argumento, em síntese, de que é tio materno da 

Requerida, a qual é acometida com esquizofrenia paranoide (CID 20.0) e 

traumatismo craniano não especificado (CID S 06.9), dependendo do 

acompanhamento de terceiros nas realizações de suas atividades 

cotidianas. Informa que quem acompanhava e auxiliava a Requerida era 

sua genitora, irmã do Requerente, no entanto, em razão de idade 

avançada e problemas de saúde, tornou-se inviável a continuidade do 

auxílio, passando o Requerente a exercer esse papel. Esclarece que, além 

dos motivos acima expostos, se faz necessária a curadoria para 

representação da Requerida pelo Requerente junto ao INSS, bancos, 

médicos, etc. Pede, ao final, seja declarada a interdição da Requerida e 

que seja nomeado o Requerente seu curador. O pedido veio instruído com 

os documentos necessários a propositura da ação. Realizada audiência 

de entrevista, a Requerida respondeu as perguntas que lhe foram feitas, 

informando que reside há tempos, não sabendo precisar os anos, sob os 

cuidados do Requerente e de sua esposa, que não pode ficar sozinha e 

tem problemas de saúde, tem fortes dores de cabeça e fica zonza, toma 

medicamentos controlados ministrados pelo Requerente e sua esposa, 

não pode sair sozinha pois não lembra onde está e o que foi fazer, não 

sabe informar o endereço onde reside, etc. Na mesma oportunidade, o 

Requerente esclareceu que a Requerida submeteu-se a cirurgia após 

acidente de carro em razão de traumatismo craniano, quando teve perca 

de parte do cérebro; informa que não pode ficar nervosa nem sozinha, 

esquecendo facilmente o que deve ou não ser feito, etc. Em seguida, foi 

antecipado parcialmente os efeitos da tutela pretendida, nomeando o 

Requerente curador provisório da Requerida, e determinada outras, Id. 

16921392. Laudo técnico psiquiátrico acostado sob o Id. 22071578. 

Certidão informando que não houve impugnação pela Requerida, Id. 

22155755. Manifestação do d. Curador, Id. 26254408. O d. Curador 

Especial nomeado apresentou contestação por negativa geral, Id. 

30240419. O Ministério Público opinou pela procedência da ação, Id. 

31066548. Relatei. Fundamento e Decido. Antes de tudo, necessário 

observar, que de acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade do 

Requerente encontra-se comprovada nos autos, que bem demonstra que 

ele é tio da Interditanda, Ids. 16593090 e 16594058. Desta feita, é possível 

o julgamento do processo, no estado em que se encontra. Não se pode 

olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 

13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia 

incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou deficiência 

mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, tanto é que 

em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder público 

garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida”. 

Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”. Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista o laudo técnico psiquiátrico, Id. 

22071578, conclusivo no sentido de que: “Segundo a avaliação realizada 

no paciente em 25/07/2019 o mesmo é portador de patologia CID 10 S06.9+ 

F20 (traumatismo intracraniano, não especificado + esquizofrenia) e não 

apresenta condições de gerir sua vida civil, e necessita de auxílio de 

terceiros para realizar todos os atos básicos de sua vida tanto para se 

alimentar quanto para cuidados de higiene pessoal devido a sequelas de 

seu traumatismo após acidente de moto ocorrido a aproximadamente 8 
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anos”. Neste sentido, aliás: "(...) É de ser mantida sentença que em pedido 

de interdição, julga-o procedente quando é constatado pelo exame médico 

pericial que o interditando encontra-se incapacitado para se auto conduzir 

e administrar seus bens. (...). Hipótese em que o laudo social e perícia 

médica, muito bem fundamentada, atestam que a interditada não tem o 

necessário discernimento completo para os atos da vida civil, deve ser 

decretada sua interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª 

Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 

24/04/2018) Ainda: “(...) A interdição, por se tratar de medida extrema, 

apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos autos não 

deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger sua 

pessoa e administrar seus bens. (...)”.(TJMG- Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa do Requerente- tio materno - da Interditanda, que deverá exercer 

o encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses da 

Interditanda - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de Zirlei 

da Silva Pereira até eventual cessação da incapacidade, nomeando-lhe 

curador na pessoa de seu tio Heronides Francisco da Silva, com 

fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 

13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente atos da 

vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará do 

curador nomeado, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os 

atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), 

devendo, portanto, o curador se responsabilizará, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade da curatelada e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes à curatelada, e, ainda, a proibição do Curador fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitado. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade do curador (tio da 

interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da 

interditada, do Curador e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção do Curador para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1037665-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEVERSON MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE LINS FAGUNDES OAB - MT14970-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1037665-63.2019.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Trata-se de requerimento de expedição de 

Alvará Judicial formulado por Keverson Marques de Souza, devidamente 

qualificado na inicial, objetivando o levantamento de valores deixados pela 

“de cujus” Rozana Marques de Amorim junto às instituições bancárias, por 

ser o único herdeiro/filho da falecida. Instruiu a inicial com os documentos 

indispensável à propositura da ação. Oficiada a Caixa Econômica Federal, 

esta informou a existência de valores em nome da falecida referente ao 

FGTS (R$ 1.842,57-mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e 

sete centavos), Id n. 29469590. Intimado, o Requerente postulou pelo 

levantamento dos valores encontrados perante a Caixa Econômica 

Federal, Id n. 30948940. Vieram-me os autos conclusos. Relatei. 

Fundamento e decido. Antes de tudo, oportuno consignar que, o alvará, 

tem o sentido de autorização e não de mandado, por ser uma faculdade ou 

permissão ao interessado, para a prática de um ato, sem obrigá-lo à 

utilização do instrumento. Outrossim, o pedido pode ser deferido mediante 

simples alvará judicial, uma vez que da análise dos autos, constata-se que 

o Requerente é o único herdeiro/filho da falecida. Além do mais, restou 

comprovado nos autos os valores de titularidade da falecida perante a 

Caixa Econômica Federal, Id n. 29469590. Pelo exposto, e considerando 

tudo o mais que dos autos consta, defiro o pedido de expedição de alvará 

judicial, autorizando o Requerente, através de sua advogada, em 

observância aos dados bancários apresentados no Id n. 30948940, a 

proceder ao levantamento/saque ou transferência para conta a ser 

indicada, dos valores que se encontram perante a Caixa Econômica 

Federal, referente ao FGTS, Id n. 29469590, com os acréscimos que 

houver em nome da falecida Rozana Marques de Amorim. Sem custas nos 

termos da Lei. Expeça-se imediatamente o necessário, por não verificar 

controvérsia, ou prejuízo ao imediato cumprimento desta decisão. Após, 

arquivem os autos com as cautelas de estilo. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1001904-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. J. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELINE GUERRA DA SILVA OAB - MT22987-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. A. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Natanazia Alves Alencar OAB - MT9026-O (ADVOGADO(A))

 

AO JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DA 

COMARCA DE CUIABÁ-MT. Execução de alimentos Processo nº 

1001904-34.2020.8.11.0041 NOTONOZOU ALVES ALENCAR já 

devidamente qualificado nos autos em epígrafe, vem com devido 

acatamento a presença de Vossa Excelência, por intermédio de sua 

procuradora que ao final assina, com escritório profissional na rua Pedro 

Celestino, 328, Centro, Cuiabá-MT, apresentar suas JUSTIFICATIVAS nos 

autos da ação de execução de alimentos que lhe move RANON RUAH 

JACOBSEN ALVES, pelos motivos a seguir expostos: 1.) Alega o 

Exequente que o Executado não vem cumprindo sua obrigação de prestar 

alimentos, ajuizando assim a presente execução. 2.) O Executado, 

encontra-se desempregado mas mesmo fazendo somente trabalhos 

eventuais, esforçou-se ao máximo para continuar prestando alimentos ao 

Exequente. Oportuno destacarmos que o Executado é atuador e fotógrafo, 

profissões pouco rentáveis sendo drasticamente afetadas pela atual crise 
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econômica. Relevante informarmos que o Executado contraiu matrimônio e 

desta união adveio um filho que atualmente encontra-se com pouco mais 

de 02 (dois) anos. Evidente que as despesas com a nova realidade do 

Executado aumentaram sem que houvesse aumento em seus ganhos 

mensais causando um desequilíbrio em suas finanças situação que vem 

lhe impedindo de cumprir com suas obrigações na data aprazada. 3.) 

Atualmente o sustento da lar está sendo provido parcialmente pela esposa 

do Executado. O rendimento mensal do casal quase não supre as 

necessidades básicas do lar, o que por si só já causa imensa angustia e 

dor ao Executado. O Executado não deixou de prover os alimentos ao 

exequente, somente não conseguiu realizar na data do vencimento. Mas 

sempre que recebe por algum trabalho realizado prioriza o pagamento dos 

alimentos ao exequente. 4.) O Executado nesta oportunidade faz prova de 

que as prestações alimentícias executadas foram devidamente quitadas, 

restando justificados os motivos de não terem sido prestadas na data do 

vencimento. O pagamento referente ao mês de novembro/2019 foi 

realizado o dia 24 de janeiro de 2020. O pagamento referente ao mês de 

dezembro/2019 foi realizado no dia 27 de janeiro de 2020. O pagamento do 

mês de janeiro de 2020 foi realizado em 18 de fevereiro de 2020. O 

pagamento de fevereiro/2020 foi realizado em 18 de fevereiro de 2020. 

Como Vossa Excelência pode verificar, o Executado realizou o pagamento 

de todas as prestações vencidas, inclusive a prestação do mês de 

fevereiro de 2020, conforme comprovantes em anexo. 5.) Malgrado os 

fatos relatados em Justificativa, inibidores das prestações alimentícias na 

data do vencimento, o Executado, coroando esforços na condigna 

assistência material do exequente, presta as informações necessárias 

para ser afastada qualquer penalidade, tanto no âmbito administrativo 

quanto no âmbito judicial. 13.) Diante de todo o acima exposto requer: Seja 

acolhida a presente justificativa por ser expressão da verdade, ao final 

seja julgada totalmente improcedente a presente ação de execução de 

alimentos, uma vez o executado demonstrou que as parcelas executadas 

estão devidamente pagas. O Executado requer, a produção de todos os 

meios de prova em direito admitidos, especialmente documental e 

testemunhal, produzida em audiência a ser designada caso seja 

necessário. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

por ser pessoa pobre na acepção jurídica do termo, não podendo arcar 

com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de 

sua mantença, com fulcro nos artigos 2º e 4º da Lei nº 1.060/50. Termos 

em que Pede deferimento. Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020. NATANAZIA 

ALVES ALENCAR OAB-MT 9.026

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1053842-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYSLA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARICLEIDE ALVES XAVIER OAB - 482.437.791-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1053842-05.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MAYSLA ALVES DE SOUZA 

REPRESENTANTE: MARICLEIDE ALVES XAVIER Vistos, etc. Por se tratar 

de processo relacionado à saúde, encaminhe-se primeiramente ao NAT 

(NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO), para emitir parecer ao caso, com base na 

recomendação nº 31 do Conselho Nacional de Justiça. Após, voltem os 

autos conclusos para apreciação Cumpra – se. Cuiabá, 13 de abril de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000115-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR SIMOES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO OLIVEIRA PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA DA SILVA OLIVEIRA (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000115-97.2020.8.11.0041. REQUERENTE: ARTUR SIMOES PEREIRA 

REQUERIDO: LEONARDO OLIVEIRA PEREIRA REPRESENTANTE: LAURA 

DA SILVA OLIVEIRA Vistos etc. Intimem-se as partes na pessoa de seus 

patronos, via DJE, para que se manifestem quanto ao interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, 

13 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1033654-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT (REQUERIDO)

Parte(s) Polo Passivo:

CILA MORAES ARRUDA (REQUERENTE)

MARTA MORAES SIMIONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELMIR DIAS VIRMIEIRO OAB - MT11767-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1033654-88.2019.8.11.0041. REQUERIDO: JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT REQUERENTE: MARTA MORAES SIMIONE, 

CILA MORAES ARRUDA Vistos etc. Intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu patrono, via DJE, para que se manifeste quanto ao 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1034530-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICIOLEINA DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

ORALDO DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

NAILUR DA COSTA MARQUES CARVALHO (REQUERENTE)

BENEDITO DA COSTA MARQUES NETO (REQUERENTE)

NEIVADIR COSTA MARQUES CARDOSO (REQUERENTE)

AGUIDO PEDRO COSTA MARQUES (REQUERENTE)

NODILA COSTA MARQUES ALVES DE LUNA (REQUERENTE)

NAURADY DA COSTA MARQUES MATTOS (REQUERENTE)

NILDA MARQUES STEINBECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT17695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1034530-43.2019.8.11.0041. REQUERENTE: NEIVADIR COSTA MARQUES 

CARDOSO, NAURADY DA COSTA MARQUES MATTOS, NODILA COSTA 

MARQUES ALVES DE LUNA, NILDA MARQUES STEINBECK, NICIOLEINA 

DA COSTA MARQUES, ORALDO DA COSTA MARQUES, NAILUR DA 

COSTA MARQUES CARVALHO, BENEDITO DA COSTA MARQUES NETO, 

AGUIDO PEDRO COSTA MARQUES Vistos etc. Determino intimação dos 

requeridos na pessoa de seu patrono, via DJE, para manifestar em relação 

as informações nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Não havendo 

manifestação do patrono da requerida, certifique-se senhor gestor. Após, 

determino a intimação pessoal das partes autoras para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestando sobre 

informações nos autos. Na eventualidade de não ser localizada, determino 

desde já sua intimação via edital, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, 

contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo 

manifestação, certifique-se e encaminhem-se ao Ministério Público, por fim 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 2020. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009496-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. G. D. M. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT15329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. C. F. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1009496-03.2018.8.11.0041. Vistos, etc. Considerando que as partes não 

chegaram a um acordo, designo audiência de tentativa de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 01/07/2020 às 14:00 horas, em razão do 

disposto no parágrafo único do art. 693 do Novo Código de Processo 

Civil[i] . Intimem-se as partes, cientificando a requerente para comparecer 

à audiência acompanhado de seu advogado e testemunhas, independente 

de prévio deposito de rol, importando sua ausência em extinção e 

arquivamento do feito, e do requerido em confissão e revelia. Na 

audiência, se não houver acordo, poderá o requerido contestar, desde 

que o faça por meio de advogado, passando-se em seguida à oitiva de 

testemunhas e à prolação da sentença. Notifique-se o Ministério Público 

Intimem – se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 13 de 

abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1013821-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLYSON BRUNO OLIVEIRA NOBRE (REQUERENTE)

UBERLANDIA NOBRE (REQUERENTE)

BRUNA NOBRE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR OAB - MT21870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1013821-84.2019.8.11.0041. REQUERENTE: UBERLANDIA NOBRE, BRUNA 

NOBRE DE OLIVEIRA, ALLYSON BRUNO OLIVEIRA NOBRE Vistos etc, 

DEFIRO o pedido e determino a suspensão do feito pelo prazo de 90 dias. 

Após o decurso do prazo, intime-se os requerente, na pessoa de seu 

patrono, para requerer o que julgar cabível, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Intime-se e cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de abril de 2020. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1031561-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DE SOUZA NUNES (REQUERENTE)

LIDIO FRANCISCO FILHO DOS REIS (REQUERENTE)

H. D. S. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FRANCISCO FILHO DOS REIS OAB - 776.524.281-49 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1031561-55.2019.8.11.0041. REQUERENTE: LIDIO FRANCISCO FILHO DOS 

REIS, H. D. S. R., PEDRO PAULO DE SOUZA NUNES REPRESENTANTE: 

LIDIO FRANCISCO FILHO DOS REIS Vistos etc. Determino a intimação dos 

requeridos na pessoa de seu patrono, via DJE, para manifestar em relação 

as informações nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Não havendo 

manifestação do patrono da requerida, certifique-se senhor gestor. Após, 

determino a intimação pessoal das partes autoras para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestando sobre 

informações nos autos. Na eventualidade de não ser localizada, determino 

desde já sua intimação via edital, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, 

contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo 

manifestação, certifique-se e encaminhem-se ao Ministério Público, por fim 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de abril de 2020. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1015435-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. R. B. R. (REQUERENTE)

V. R. B. R. (REQUERENTE)

V. H. R. B. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS KAROLLAYNE RODRIGUES OAB - 700.598.711-05 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1015435-61.2018.8.11.0041. REQUERENTE: T. R. B. R., V. H. R. B. R., V. R. 

B. R. REPRESENTANTE: THAIS KAROLLAYNE RODRIGUES Vistos, etc. 

Diante da comunicação do banco Central que ocorreu erro no sistema, 

determino nova realização de pesquisa via BACENJUD, a fim de localizar 

valores em nome do falecido, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, 14 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Dierito.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1026492-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CAETANO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1026492-76.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA HELENA RODRIGUES 

DOS SANTOS REQUERIDO: SEBASTIAO CAETANO DOS SANTOS Vistos 

etc. Determino a intimação dos requeridos na pessoa de seu patrono, via 

DJE, para manifestar em relação as informações nos autos, no prazo de 

10 (dez) dias. Não havendo manifestação do patrono da requerida, 

certifique-se senhor gestor. Após, determino a intimação pessoal das 

partes autoras para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestando sobre informações nos autos. Na eventualidade de não 

ser localizada, determino desde já sua intimação via edital, no prazo de 15 

dias. Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, 

não havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de abril de 2020. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1015141-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO PEREIRA DOS SANTOS (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARIO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT17266/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDINO PEREIRA DOS SANTOS (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1015141-38.2020.8.11.0041. INVENTARIANTE: DARIO PEREIRA DOS 

SANTOS DE CUJUS: OSVALDINO PEREIRA DOS SANTOS Vistos, etc. 

Defiro por hora os benefícios da assistência judiciária gratuita nos termos 

da Lei 1.060/50 e artigo 98 do Código de Processo Civil. Nomeio 

Inventariante o herdeiro Sr. DARIO SANTOS PEREIRA, que prestará o 

compromisso no prazo de 05 (cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) 

dias subsequentes (art. 620, do CPC). Compulsando os autos, verifico que 

todos os herdeiros são maiores e capazes, possibilitando assim, A 

CONVERSÃO deste Inventário para o rito de Arrolamento, eis que, mais 
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célere e menos formal, visando assegurar à rápida e eficaz prestação 

jurisdicional. Assim, manifeste o inventariante, quanto ao interesse na 

conversão do presente Inventário para o rito de Arrolamento, devendo, 

para tanto, além dos documentos já existentes nos autos, providenciar, no 

prazo de 20 (vinte) dias: a) Relação e partilha amigável dos bens da de 

cujus; b) Prova de pagamento do Imposto “causa mortis” juntando aos 

autos respectivas guias do seu recolhimento, ou prova de isenção de 

conformidade com a Lei 7.850 de 18/12/2002. c) Certidões negativas das 

respectivas Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal em nome da 

de cujus; d) certidão acerca da existência de testamento deixado pelo 

autor da herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados. Cumpridas as determinações acima, conclusos os autos 

para deliberação e/ou homologação da partilha. Não sendo interesse da 

Inventariante em converter o presente inventário para o rito de 

arrolamento, depois de prestado o compromisso, deverá prestar 

declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (art. 620, do CPC). 

Prestadas as declarações, tome-se por termo. Após, promovam-se às 

citações na forma determinada no art. 626 do CPC e digam no prazo 

comum de 15 (quinze) dias sobre as primeiras declarações. Não havendo 

discordância quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às últimas 

declarações, tomando-se por termo e sobre elas manifestando-se no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 637, do CPC). Ao cálculo do imposto e 

digam em 05 (cinco) dias. Determino a pesquisa BACENJUD em nome do 

falecido para verificar a existência de valores. Ciência ao Ministério 

Público. Por fim, concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 06 de abril de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1036727-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. D. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT20626-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. S. M. D. G. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1036727-05.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ELIAS ALVES DA GUIA 

REQUERIDO: IVONETE SANTANA MARIM DA GUIA Vistos, etc. Defiro o 

pedido feito pela Defensoria Pública Id.25693666) para arbitrar alimentos a 

favor da requerida diante da comprovação de doença a qual está 

acometida que lhe impediria de conseguir um meio para sobriver. Dessa 

feita arbitro alimentos provisórios no importe de 01 (um) salário mínimo a 

ser pago pelo requerente a requerida mediante do dia 10 (dez) de cada 

mês. As partes são legítimas, estão representadas nos autos, não há 

preliminares, assim sendo, com fulcro no artigo 357, V, do CPC[1], fixo 

como ponto controvertido: existência ou não de patrimônio partilhável e 

dívidas constituídas durante a União Estável, bem como a necessidade de 

pagamento de alimentos para a requerida pelo o autor. Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 23/06/2020, às 17:00 horas, ocasião 

em que serão ouvidas as testemunhas, indicadas e as que vierem a serem 

arroladas, cientificando as partes que para ser intimadas, o rol[2] deverá 

ser apresentado com antecedência de 15 (quinze) dias (art. 357, § 3º, 

CPC), podendo haver substituição de testemunha nos termos do art. 451 

do CPC.[3] Notifique-se o Ministério Público. Intimem-se pessoalmente as 

partes. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 06 de abril de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito [1] Art. 357. Não 

ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em 

decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as 

questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de 

fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios 

de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado 

o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão 

do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e 

julgamento. § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

findo o qual a decisão se torna estável. § 2o As partes podem apresentar 

ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e 

de direito a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, 

vincula as partes e o juiz. § 3o Se a causa apresentar complexidade em 

matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o 

saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em 

que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer 

suas alegações. § 4o Caso tenha sido determinada a produção de prova 

testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias 

para que as partes apresentem rol de testemunhas. § 5o Na hipótese do § 

3o, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de 

testemunhas. § 6o O número de testemunhas arroladas não pode ser 

superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato. 

§ 7o O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a 

complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados. § 8o 

Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve 

observar o disposto no art. 465 e, se possível, estabelecer, desde logo, 

calendário para sua realização. § 9o As pautas deverão ser preparadas 

com intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre as audiências. [2] Art. 450. O 

rol de testemunhas conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o 

estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo da 

residência e do local de trabalho. [3] Art. 451. Depois de apresentado o rol 

de que tratam os §§ 4o e 5o do art. 357, a parte só pode substituir a 

testemunha: I - que falecer; II - que, por enfermidade, não estiver em 

condições de depor; III - que, tendo mudado de residência ou de local de 

trabalho, não for encontrada.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016648-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. O. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA OAB - MT20108-B 

(ADVOGADO(A))

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. L. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 

28/09/2017 ÀS 16:30 HORAS NA SEDE DESTE JUÍZO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037773-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. J. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. N. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANNYELY MESSIAS DE SOUZA OAB - MT24720/O (ADVOGADO(A))

ELAINE SOUZA MOREIRA OAB - MT24758/O-O (ADVOGADO(A))

JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE OAB - MT25115/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1037773-29.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MANOEL DE JESUS DE SOUZA 

REU: JOBSON ALEXSANDER NOGUEIRA BEZERRA Vistos, etc. A parte 

requerida interpôs Contestação (Id. 20071629) alegando que a petição 

inicial seria Inépta. Requereu que seja a preliminar acolhida e o feito seja 

julgado improcedente sem o julgamento do mérito. Deste modo, REJEITO a 

preliminar de inépcia da petição inicial, tendo em vista que não faltou causa 

de pedir e o pedido, sendo o pedido determinado e a parte autora detalhou 

os fatos exposto na inicial, estando de acordo com a legislação em vigor. 

Vejamos artigo 330 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 330. A 

petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for 

manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - 

não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. § 1o Considera-se 
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inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o 

pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se 

permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer 

logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. § 2o 

Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de 

empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, 

sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações 

contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito. § 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. Verifico que 

pela análise da inicial e dos autos foi possível se compreender quanto a 

extensão do pleito inicial, não tendo ocorrido qualquer prejuízo para a 

defesa. As partes são legítimas, estão representadas nos autos, não há 

preliminares, assim sendo, com fulcro no artigo 357, V, do CPC[1], fixo 

como ponto controvertido: existência ou não de união estável, bem como 

de eventual patrimônio partilhável e dívidas constituídas durante a União 

Estável. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

22/06/2020, às 17:00 horas, ocasião em que serão ouvidas as 

testemunhas, indicadas e as que vierem a serem arroladas, cientificando 

as partes que para ser intimadas, o rol[2] deverá ser apresentado com 

antecedência de 15 (quinze) dias (art. 357, § 3º, CPC), podendo haver 

substituição de testemunha nos termos do art. 451 do CPC.[3] Notifique-se 

o Ministério Público. Intimem-se pessoalmente as partes. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 06 de abril de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito [1] Art. 357. Não ocorrendo nenhuma 

das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e 

de organização do processo: I - resolver as questões processuais 

pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais 

recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; 

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV - 

delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - 

designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. § 1o 

Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos 

ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a 

decisão se torna estável. § 2o As partes podem apresentar ao juiz, para 

homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a 

que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes 

e o juiz. § 3o Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou 

de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja 

feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o 

caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. § 4o 

Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz 

fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem rol de testemunhas. § 5o Na hipótese do § 3o, as partes 

devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas. § 

6o O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato. § 7o O juiz poderá 

limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da 

causa e dos fatos individualmente considerados. § 8o Caso tenha sido 

determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto 

no art. 465 e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua 

realização. § 9o As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo 

de 1 (uma) hora entre as audiências. [2] Art. 450. O rol de testemunhas 

conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de 

registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de 

trabalho. [3] Art. 451. Depois de apresentado o rol de que tratam os §§ 4o 

e 5o do art. 357, a parte só pode substituir a testemunha: I - que falecer; II 

- que, por enfermidade, não estiver em condições de depor; III - que, tendo 

mudado de residência ou de local de trabalho, não for encontrada.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006121-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. L. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006121-23.2020.8.11.0041. REQUERENTE: RAFAEL SCHLEMPER 

LAURINDO DE OLIVEIRA REQUERIDO: LAWANA DE OLIVEIRA Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL proposta 

por RAFAEL SCHLEMPER LAURINDO DE OLIVEIRA em desfavor de 

LAWANA DE OLIVEIRA. Neste caso, entendo, que esta ação deve tramitar 

perante o Juízo da Infância e Juventude, por se tratar de alienação 

parental, onde a criança se encontra em situação de risco. A 

jurisprudência atualizada entende pela competência do juízo da Vara da 

Infância e da Juventude nesses casos, vejamos: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL. 

DIVERGÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS DA VARA DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE E DA VARA DA FAMÍLIA DA COMARCA DE ITAJAÍ/SC. 

REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS PELO JUÍZO DA VARA DA FAMÍLIA SOB O 

FUNDAMENTO DE QUE A PRÁTICA DE ALIENAÇÃO PARENTAL FERE 

DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 

INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO, ABANDONO OU 

VULNERABILIDADE SOCIAL CAPAZ DE CARACTERIZAR A COMPETÊNCIA 

DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. EXEGESE 

DOS ARTIGOS 98, E 148, PARÁGRAFO ÚNICO, A, DO ESTATUTO DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO 

E PROVIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA VARA DA FAMÍLIA 

DA COMARCA DE ITAJAÍ/SC PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO 

DO FEITO. - "Quando se confrontam institutos disciplinados na lei civil e no 

ECA, sempre surge a questão de competência. Estando o menor, ainda 

que órfão, vivendo no âmbito de uma família, a competência será do juízo 

das varas de família. Mas quando se tratar de nomeação de tutor para 

criança ou o adolescente em situação de risco (ECA 98), a competência é 

da justiça da infância e juventude." (DIAS, Maria Berenice. Manual de 

direito das famílias, 9. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 

642/643) (TJ-SC - CC: 20160135807 Itajaí 2016.013580-7, Relator: Denise 

Volpato, Data de Julgamento: 05/04/2016, Sexta Câmara de Direito Civil). 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios TJ-DF - Conflito de 

Competencia : CCP 20150020006543 DF 0000660-03.2015.8.07.0000 

Processo CCP 20150020006543 DF 0000660-03.2015.8.07.0000 Orgão 

Julgador 2ª Câmara Cível Publicação Publicado no DJE : 10/03/2015 . Pág.: 

180 Julgamento 2 de Março de 2015 Relator JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA 

Ementa CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA E 

RESPONSABILIDADE. MENOR EM SITUAÇÃO DE RISCO. COMPETÊNCIA DA 

VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. I – Quando se tratar de criança ou 

adolescente nas hipóteses do art. 98, a Justiça da Infância e da Juventude 

é competente para conhecer de pedidos de guarda e tutela (art. 148, 

parágrafo único, “a”). II – De acordo com a Lei de Organização Judiciária 

do Distrito Federalcompete à Vara da Infância e da Juventude conhecer 

dos pedidos de guarda e tutela, quando se tratar de menor nas hipóteses 

do art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 11.697/08, art. 

30, § 1º, I). III – Menor abandonada pelos pais que residem em outro 

Estado da Federação e cuja guarda é postulada por pessoa com a qual 

não detém vículo formal de parentesco, está em situação de risco a 

justificar a competência da vara especializada. IV – Declarou-se a 

competência do juízo suscitante da Vara da Infância e da Juventude do 

DF. Posto isto, determino que os presentes autos, sejam remetidos para 

Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá /MT, 

por se tratar de alienação parental. Remeta-se com as devidas baixas e 

anotações. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de abril de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1015922-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON MANOEL DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT10246-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA AYLLON DE PINHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1015922-60.2020.8.11.0041. REQUERENTE: WILSON MANOEL DE PINHO 

REQUERIDO: ANA LUCIA AYLLON DE PINHO Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE CONVERSÃO DA SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO 

CONSENSSUAL interposto por WILSON MANOEL DE PINHO e ANA LUCIA 

AYLLON DE PINHO. Requerem a homologação do presente acordo. Pelo 
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exposto e o que mais dos autos consta, HOMOLOGO (art. 487, III, “b”, 

NCPC) o acordo realizado no ID. 31049374, em consequência, Decreto o 

divórcio do casal WILSON MANOEL DE PINHO e ANA LUCIA AYLLON DE 

PINHO, extinguindo a presente com resolução do mérito. O cônjuge virago 

voltará a usar o nome de solteira: ANA LUCIA AYLLON. Por se tratar de 

divórcio consensual, expeça-se o necessário à averbação da sentença, 

no Cartório de Registro competente, Id. 31051325. Concedo os benefícios 

da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Por não haver litigio deixo de condenar as partes em 

honorários advocatícios. Intimem-se as partes. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 07 de 

abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1028711-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA OAB - MT22210-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. T. E. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1028711-62.2018.8.11.0041. REQUERENTE: GETULIO ALBERTO 

FIGUEIREDO REQUERIDO: ROSA TEIXEIRA ESPINDOLA FIGUEIREDO 

Vistos, etc. Defiro o pedido da parte autora (Id. 18871321) Redesigno 

audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 

25/06/2020 às 16:30 horas. Intimem-se as partes para que comparecerem 

a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver auto composição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Intimem – se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de abril de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0003652-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. E. P. B. (AUTOR)

M. P. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT15329-O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON OAB - MT6363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. C. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Gustavo Araujo da Costa OAB - MT15134-O (ADVOGADO(A))

RENATO CESAR VIANNA GOMES OAB - MT2713-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0003652-89.2018.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FERNANDA 

ELIZA PATRIAN BECCARI, MARIANA PATRIAN BECCARI 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MICHELLE CARMO CARVALHO BECCARI 

Vistos, etc. Não obstante o parecer do Ministério Público, entendo ser 

necessário aguardar o prazo de defesa. Cite-se a parte Requerida, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, preste contas ou apresente defesa 

(art. 550, caput, do C.P.C.). Em seguida, intime-se a parte Autora, para, 

querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre a prestação 

de contas ou defesa. Intime-se. Cumpra – se. Cuiabá – MT, 16 de 

dezembro de 2.019. Luis Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0003652-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. E. P. B. (AUTOR)

M. P. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT15329-O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON OAB - MT6363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. C. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Gustavo Araujo da Costa OAB - MT15134-O (ADVOGADO(A))

RENATO CESAR VIANNA GOMES OAB - MT2713-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0003652-89.2018.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FERNANDA 

ELIZA PATRIAN BECCARI, MARIANA PATRIAN BECCARI 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MICHELLE CARMO CARVALHO BECCARI 

Vistos, etc. Não obstante o parecer do Ministério Público, entendo ser 

necessário aguardar o prazo de defesa. Cite-se a parte Requerida, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, preste contas ou apresente defesa 

(art. 550, caput, do C.P.C.). Em seguida, intime-se a parte Autora, para, 

querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre a prestação 

de contas ou defesa. Intime-se. Cumpra – se. Cuiabá – MT, 16 de 

dezembro de 2.019. Luis Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006205-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON JUPIRACI NAVARRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rosane Costa Itacaramby OAB - MT8755-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANI DE PAULA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos, etc. Trata – se de AÇÃO DE 

REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA E CONVIVÊNCIA C/c 

AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS C/c LIMINAR “INAUDITA ALTERA 

PARS ajuizada por EVERTON JUPIRACI NAVARRO em face de LUCAS DE 

PAULA NAVARRO, menor representado por sua genitora, Senhora 

ELIANA DE PAULA. Informam as partes que realizaram acordo em relação 

à guarda, visitas e alimentos devidos ao filho menor (ID n.º 26093745). 

Com vista dos autos o membro do Ministério Público emitiu parecer 

favorável à homologação da transação (ID n.º 28174423). Ante o exposto, 

com fundamento no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Isento de custas, pois concedo os benefícios da 

justiça gratuita às partes. As partes arcarão com as verbas honorárias 

dos seus respectivos patronos. Cientifique-se o Ministério Público. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observando as cautelas 

necessárias. P.I.C. Cuiabá-MT, 13 de abril de 2020. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000023-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIMAR FERNANDES GODOY MACIEL (REQUERENTE)
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TEOCLES ANTUNES MACIEL NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1000023-90.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

TEOCLES ANTUNES MACIEL NETO, CELIMAR FERNANDES GODOY 

MACIEL Advogado do(a) REQUERENTE: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- MT4032-O Advogado do(a) REQUERENTE: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - MT4032-O As partes autoras manifestou-se pela desistência 

da presente ação. Desta feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso 

VIII, homologo a desistência da ação e decreto a extinção do processo 

sem julgamento do mérito. Sem honorários advocatícios, face a 

inexistência de contraditório. Após o cumprimento de todas as 

formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. CUIABÁ, 14 de abril de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz(a) de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007612-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA FERNANDES FALCIONI (REQUERENTE)

LUCIMEIRE FERNANDES FALCIONI (REQUERENTE)

LUCIANO FERNANDES FALCIONI (REQUERENTE)

LEANDRO FERNANDES FALCIONI (REQUERENTE)

LUCAS FERNANDES FALCIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS GARCIA OAB - SP387878 (ADVOGADO(A))

DENISE FERNANDES BERGO OAB - MT9675-O (ADVOGADO(A))

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS FALCIONI (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar o 

Inventariante a fim de, no prazo legal, retirar a Carta Precatória já expedida 

e promover sua regular distribuição, informando nos autos. Cuiabá/MT, 10 

de agosto de 2017. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011987-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. E. D. S. (EXEQUENTE)

E. R. D. S. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. E. D. S. (EXEQUENTE)

M. D. S. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1011987-80.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte REQUERIDA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 30990566 - 

"VISTOS, ETC. Recebo o pedido encartado no ID. 24258221, como 

Cumprimento de Sentença, relativo ao recebimento de honorários 

sucumbenciais, que seguirá o procedimento previsto no art. 523, do NCPC. 

Promovam-se as anotações necessárias, devendo constar como 

exequente, Erick Rafael da Silva Leite e executado, Aderson Evangelista 

da Silva. Cumprida a diligência supra, intime-se o executado, para que 

efetue o pagamento do valor atualizado do débito (ID. 27469656), no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sendo que, em 

caso de pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o valor 

restante, nos termos do art. 523 e §2º, do CPC. Ainda, não ocorrendo 

pagamento, nesse prazo, deverá ser expedido, desde logo, mandado de 

penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para o pagamento do 

valor devido (art. 523, §3º do CPC). Deverá constar no mandado, que 

decorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC, iniciará o prazo de 15 

(quinze) dias, para o que a executada, independente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, as suas impugnações (art. 525, 

do CPC). Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Às providências.". Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000755-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMARA PINHEIRO BASTOS GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR MOTTA DA SILVA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1000755-71.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a 

informação trazida no ofício de ID. 31217695, impulsiono os autos para 

intimar a parte AUTORA a fim de sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 14 

de abril de 2020. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes de 

Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1011170-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))

JACILDO BOAVENTURA OAB - 139.591.661-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BENTO BOAVENTURA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1011170-45.2020.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, considerando as 

normativas trazidas nas Portarias Conjuntas n.º 247, 249 e 281-TJMT, 

impulsiono os autos para intimar o(a,s) advogado(a,s) da a parte 

REQUERENTE a fim de imprimir o documento já expedido (Alvará de 

Curatela Provisória) diretamente dos autos, entregando-o(s) à parte 

interessada e peticionando no feito informando a realização do 

procedimento. Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016143-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE RODRIGUES MONTEIRO (REQUERENTE)

SUSIELENE RODRIGUES MONTEIRO CAMARGO BARBOSA (REQUERENTE)

LINEIA RODRIGUES NASCIMENTO (REQUERENTE)

SEBASTIAO RODRIGUES MONTEIRO (REQUERENTE)

JOSE MATHEUS RODRIGUES MONTEIRO (REQUERENTE)

SILVANIA RODRIGUES MONTEIRO (REQUERENTE)

JUNICE FRANCISCA DO NASCIMENTO SIMIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA NOVAES SANTOS OAB - MT17644-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DA COSTA ALVES NASCIMENTO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1016143-43.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31218806. Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020. Assinado eletronicamente 
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Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0044159-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO SOUZA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIA AUXILIADORA FREITAS DE QUEIROZ (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS OAB - MT16318-O 

(ADVOGADO(A))

FABIANO FARIAS FERREIRA PAES OAB - MT15021-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JERÔNIMO QUINTILHANO DE OLIVEIRA (REU)

DELINA HELENA DE OLIVEIRA FRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ISABEL FARIAS DE OLIVEIRA (REU)

CREUSA ALVES DE ABREU OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESPOLIO DE JOAO QUINTILHANO DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

JOSE QUINTILHANO DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

EVA DE OLIVEIRA SANCHES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CARLOS MENON DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAQUIM QUINTILHANO DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PATRICIA FARIAS QUINTILHANO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

THAYZ QUINTILHANO MOREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ULISSES DE OLIVEIRA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

KARLA DE OLIVEIRA SILVA SCHERER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIA DE FATIMA OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

NELIA PAULA QUINTILHANO DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

HELAINE QUINTILHANO REZENDE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDIR MIQUELIN OAB - MT4613-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM SANTOS ARAUJO OAB - MT2644-O (ADVOGADO(A))

IURI GONCALVES ARAUJO OAB - MT24274-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS 

PROCESSO Nº 0044159-63.2016.8.11.0041 ESPÉCIE: [Investigação de 

Paternidade] ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SEBASTIAO SOUZA DA 

SILVA, MARIA AUXILIADORA FREITAS DE QUEIROZ ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: JOAQUIM QUINTILHANO DE OLIVEIRA, JOSE QUINTILHANO DE 

OLIVEIRA, MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES, EVA DE OLIVEIRA 

SANCHES, CARLOS MENON DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, 

NELIA PAULA QUINTILHANO DE OLIVEIRA, HELAINE QUINTILHANO 

REZENDE, PATRICIA FARIAS QUINTILHANO, THAYZ QUINTILHANO 

MOREIRA, ULISSES DE OLIVEIRA SILVA, KARLA DE OLIVEIRA SILVA 

SCHERER, DELINA HELENA DE OLIVEIRA FRANCO, CREUSA ALVES DE 

ABREU OLIVEIRA, ESPOLIO DE JOAO QUINTILHANO DE OLIVEIRA REU: 

JERÔNIMO QUINTILHANO DE OLIVEIRA, ISABEL FARIAS DE OLIVEIRA 

CITANDOS: JOSÉ QUINTILHANO DE OLIVEIRA, THAYZ QUINTILHANO 

MOREIRA, ULISSES DE OLIVEIRA SILVA, HELAINE QUINTILHANO 

REZENDE e PATRICIA FARIAS QUINTILHANO em relação a JOAQUIM 

QUINTILHANO DE OLIVEIRA. FINALIDADE: Proceder a CITAÇÃO da PARTE 

RÉ, para que tome conhecimento da presente ação e do prazo de 15 

(quinze) dias para contestar a mesma, que se não contestada, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora na inicial (art. 344 e 345 do CPC), cuja cópia segue em anexo. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de reconhecimento de paternidade 

socioafetiva proposta por SEBASTIAO SOUZA DA SILVA e MARIA 

AUXILIADORA FREITAS DE QUEIROZ. DECISÃO/DESPACHO: VISTOS, ETC. 

Analisando os autos, vislumbro que por meio da decisão de ID. 23944368, 

p.4, foi determinado que os autores informassem o endereço atualizado 

dos requeridos José Quintilhano de Oliveira, Thayz Quintilhano Moreira, 

Ulisses de Oliveira Silva, Helaine Quintilhano Rezende e Patricia Farias 

Quintilhano, todavia, os postulantes noticiaram que restaram infrutíferas 

todas as tentativas de localizá-los pessoalmente, pugnando pela citação 

dos mesmos por edital. Desta feita, tendo em vista que já foi procedida nos 

autos com a pesquisa no sistema conveniado ao TJMT (TRE), consoante 

ID’s. 23944305 - Pág. 2, 23944305 - Pág. 14, 23944305 - Pág. 9, 23944305 

- Pág. 11, 23944305 - Pág. 13, as quais também não foram exitosas, defiro 

a citação dos requeridos acima mencionados, por edital, com o prazo de 

30 (trinta) dias, para que tomem conhecimento dos termos da ação e, 

querendo, apresentem contestação, no prazo legal, constando as 

advertências do artigo 344 do CPC. Decorrendo o prazo assinalado e não 

sendo constituído advogado para promover as alusivas defesas, desde já, 

nomeio-lhes como curador especial, aos demandados citados por edital, 

nos termos do artigo 72, II, do Código de Processo Civil, a Defensoria 

Pública deste Estado, na pessoa de um de seus i. Defensores, que deverá 

ter vistas dos autos para ciência da nomeação, bem assim para requerer 

o que entender de direito. Por outro lado, verifico que os demandados Eva 

de Oliveira Sanches e Carlos Menon de Oliveira, não foram citados da 

presente demanda, razão pela qual, a fim de otimizar o andamento 

processual, foi empreendida pesquisa no sistema conveniado ao TJMT 

(SIEL/TRE), a fim de encontrar o atual paradeiro dos requeridos suso 

mencionados, sendo obtido o que segue em anexo a presente. Em 

decorrência, proceda-se com nova tentativa de intimação pessoal dos 

requeridos Eva de Oliveira Sanches e Carlos Menon de Oliveira. Sendo 

frustrada a diligência supra, defiro a intimação destes, por edital, da 

mesma forma como dos demais citados acima, nomeando-lhes, igualmente, 

a Defensoria Pública deste Estado, acaso transcorrido o prazo legal e não 

sendo constituído advogado para promover as alusivas defesas. Por 

derradeiro, deixo por ora de designar audiência de tentativa de 

conciliação, pois, conforme frisado no item “3” da decisão de ID. 23944335 

- Pág. 3, inacessível o comparecimento de todos os demandados ao ato. 

Expeça-se o necessário. Às providências. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto Machado Júnior, Analista 

Judiciário, digitei. Cuiabá-MT, 14 de abril de 2020 Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiros Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1031612-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DA SILVA EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEZREEL MARCELO SOARES EVANGELISTA OAB - MT25039/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1031612-03.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31223444 - "VISTOS, ETC. Tendo em vista a resposta dos ofícios 

expedidos nos autos, reitere-se a intimação do interessado para 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção. Às providências." Cuiabá/MT, 14 de abril 

de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0004610-81.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS SOARES SILVA (REU)

JOSE RAIMUNDO DINIZ GOMES (REU)

ANTONIO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANEIR OLIVEIRA SILVA RODRIGUES OAB - SP116461 (ADVOGADO(A))

SAMUEL JOSE DA SILVA OAB - SP305899 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 0004610-81.1995.8.11.0041 VISTOS, ETC. Analisando os 

autos, verifico que a decisão que determinou/autorizou que José 

Raimundo Diniz Gomez efetuasse o levantamento de sua cota parte dista 

do ano de 2015, conforme depreende-se do ID 23934469 e foi exarada em 

atendimento a cota ministerial de ID. 23934467. No mais, consigno que a 

sentença que decretou a sucessão provisória de Antonio e José 

Raimundo foi proferida no ano de 2006 (ID. 23934325) e transitou em 

julgado em 6.3.2008 (ID. 23934328 - Pág. 5). De qualquer modo, a entrega 
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dos valores fora determinada nos autos antes mesmo de o interessados 

serem intimados para tanto, decisão que não foi objeto de recurso e 

tampouco de contestação . Em decorrência, determino seja implementada 

a decisão outrora lançada, expedindo ao necessário para que José 

Raimundo levante a sua quota parte do valor depositado nos autos, 

observando os dados declinados na petição de ID. 24019054. Por 

conseguinte, o valor que caberia a Antonio da Silva deverá permanecer 

constrito no processo. Por fim, manifeste-se a curadora especial 

objetivamente a respeito do pedido de ID 23934607 e, após, conclusos. Às 

providências. Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1030825-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. H. K. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT7481-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. K. M. K. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA VIANNA STABILE OAB - MT16821/O (ADVOGADO(A))

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1030825-71.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31223221 - "VISTOS, ETC. Analisando os diversos pedidos formulados 

pelo autor, necessário salientar que não houve irresignação tempestiva 

acerca do teor do pronunciamento judicial, no que atine ao recebimento e 

processamento dos pedidos "reconvencionais" de alimentos e partilha de 

bens intentados pela requerida na peça de resposta, eis que o autor se 

limitou a embargar a decisão no que dizia respeito ao valor da causa. 

Desta feita, o prazo não será reaberto para que, tal como pleiteado, seja 

oportunizada ao autor a apresentação de resposta, eis que lhe foi 

concedido o direito de impugnar a réplica da autora, o que realizou 

oportunamente, ocasião processual que deveria ter se atentado aos 

pedidos por ela formulados. Consigno, ainda, em relação a destinação 

conferida pela requerida dos valores correlatos à prestação alimentícia 

que fora fixada pelo Tribunal de Justiça, este juízo se encontra de mãos 

atadas e, no que atine a matrícula dos filhos em instituição de ensino, esta 

demanda não tem por objeto a verba alimentar da prole comum do excasal, 

razão pela qual qualquer pretensão atinente ao valor dos alimentos 

estipulados aos menores deverá ser formulada na ação pertinente. No 

mais, determino ao Sr. Gestor que certifique o decurso do prazo 

concedido para que as partes se manifestassem a respeito das provas 

que pretendiam produzir, e, após, conclusos. Às providências." 

Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique 

Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026572-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. P. D. F. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. D. O. J. F. (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILMA GOMES OAB - MT22771/O (ADVOGADO(A))

DAVI MARQUES OAB - MT14678-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1026572-06.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31216364 - "VISTOS, ETC. Considerando a informação constante no 

documento de ID retro, intime-se a requerida para se manifestar a respeito, 

o prazo de 15 (quinze) dias. Às providências." Cuiabá/MT, 14 de abril de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1043980-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANI DE MORAES OAB - MT12283/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. V. A. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1043980-44.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

27878572 - "(...) ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos 

consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de SUBMETER À CURATELA 

de Edilayne Vitoria Alcantara de Azevedo, qualificada nos autos, por 

incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis . Por 

conseguinte, NOMEIO a Srª. Rosemary Ferreira de Azevedo, irmã da 

curatelada, como sua CURADORA, o que faço com fundamento no artigo 

1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de compromisso, 

incumbindo-se de assistir a curatelada (requerida) nos atos negociais, 

patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), bem 

como de promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o 

disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no site do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do curatelado e da 

curadora, bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, 

§3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, o 

qual deverá ser assinado pela Curadora. Após, expeça-se mandado ao 

Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do assento de 

nascimento do curatelado, observando-se o disposto no artigo 29, inciso 

V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários pela 

demandada, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita que ora concedo, eis que se extrai dos 

documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de recursos 

para pagar as custas, demais despesas processuais e honorários de 

sucumbência, atendendo aos ditames do art. 98 do CPC/2015. Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do 

prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias." Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1027946-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. R. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA OAB - MT15880-O (ADVOGADO(A))

ROGERIO CONCEICAO PAULO OAB - MT15886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1027946-57.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31234027 - "(...) Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do alusivo diploma 

legal. Na sequência, REVOGO a liminar outrora deferida. Ciência ao 

Ministério Público. Na sequência, condeno a parte autora ao pagamento 
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das custas e despesas processuais, nos termos do art. 90, caput, do 

NCPC, todavia, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade já 

concedida nos autos. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

observadas às formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.". 

Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique 

Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1022714-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. K. G. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GONÇALO DA SILVA OAB - MT4265-O (ADVOGADO(A))

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT10393-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1022714-64.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31227592 - "(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, III, b, do Novo 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, os termos do 

acordo entabulado entre as partes, ID 28428815, atinente à partilha de 

bens, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito. 

Tendo em vista o acordo realizado, condeno as partes ao pagamento pro 

rata das despesas e custas processuais, todavia, suspensa a 

exigibilidade em decorrência da gratuidade concedida ao autor e a que ora 

defiro à requerida. Honorários advocatícios na forma avençada. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, promovam-se 

as anotações e baixas necessárias e o arquivamento dos autos." 

Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique 

Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1019055-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. L. D. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MARTINS SALVATIERRA OAB - MT19575-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. D. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1019055-47.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31053606 - "(...) ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pleito inicial, para DECRETAR o divórcio de 

SANDRA LINO DO NASCIMENTO e JOEL SOARES DO NASCIMENTO, com 

a consequente extinção do vínculo conjugal, autorizando o cônjuge mulher 

a voltar a utilizar o nome de solteira, qual seja, SANDRA LINO DOS 

SANTOS. Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 487, I, do CPC/2015. Ante a sucumbência, condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que com fundamento no §2º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 

Transitada em julgado, expeça-se mandado de averbação ao Serviço 

Registral Civil das Pessoas Naturais do casamento, observando-se a 

modificação do nome do cônjuge mulher. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, promovam-se as anotações e baixas necessárias e 

arquivem-se os autos." Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1033983-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. P. D. S. J. (REQUERENTE)

P. R. P. D. S. (REQUERENTE)

E. P. D. S. (REQUERENTE)

R. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT11287-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1033983-03.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31230710 - "(...) Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, autorizando a dependente 

habilitada, Rafaela Pereira da Silva, a realizar o levantamento de todo 

numerário relativo aos valores depositados nos autos. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário para o levantamento dos valores, 

observando-se a conta declinada no feito. Custas e despesas pela 

requerente, suspensa a exigibilidade, todavia, diante dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita a que faz jus, e, ora concedo. Por fim, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias e arquivem-se os 

autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012309-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DE ALMEIDA FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER OAB - MT11754-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY LUCIO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n°. 1012309-03.2018 VISTOS, ETC. Analisando os autos, 

vislumbro que o feito foi saneado, sendo determinado que as partes 

especificassem as provas que pretendiam produzir, tendo a autora 

vindicado pela oitiva de testemunhas, assim como o requerido, o qual, 

ainda, postulou pela colheita do depoimento pessoal da requerente. Em 

decorrência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de 

julho de 2020, às 15h30, ocasião em que será colhido o depoimento 

pessoal da autora e, na sequência, ouvidas as testemunhas indicadas nos 

autos, no máximo de 03 (três) para cada parte. Frise-se, por oportuno, 

que caberão as partes intimarem as testemunhas que tiverem arrolado, 

observando esta decisão e o disposto no artigo 455 da lei processual, 

inclusive que a inércia na realização da intimação importará desistência na 

inquirição da testemunha indicada. Acaso demonstrado que alguma das 

testemunhas se trata de servidor público, a intimação será feita via judicial, 

devendo ser requisitada perante o chefe da repartição competente, o 

mesmo se aplicando acaso sejam arroladas pela a Defensoria Pública (art. 

357, §4º, IV, do CPC). Também determino a produção de prova 

Documental, as já constantes nos autos e novos documentos, desde que 

observada às restrições insertas no artigo 437 do Código de Processo 

Civil/2015, como também determino aos litigantes que acostem as notas 

fiscais do mobiliário que pretendem partilhar, assim como dos veículos 

automotores, sob pena de não ser realizada a partilha dos mesmos. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 13 de 

abril de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012309-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DE ALMEIDA FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER OAB - MT11754-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY LUCIO (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n°. 1012309-03.2018 VISTOS, ETC. Analisando os autos, 

vislumbro que o feito foi saneado, sendo determinado que as partes 

especificassem as provas que pretendiam produzir, tendo a autora 

vindicado pela oitiva de testemunhas, assim como o requerido, o qual, 

ainda, postulou pela colheita do depoimento pessoal da requerente. Em 

decorrência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de 

julho de 2020, às 15h30, ocasião em que será colhido o depoimento 

pessoal da autora e, na sequência, ouvidas as testemunhas indicadas nos 

autos, no máximo de 03 (três) para cada parte. Frise-se, por oportuno, 

que caberão as partes intimarem as testemunhas que tiverem arrolado, 

observando esta decisão e o disposto no artigo 455 da lei processual, 

inclusive que a inércia na realização da intimação importará desistência na 

inquirição da testemunha indicada. Acaso demonstrado que alguma das 

testemunhas se trata de servidor público, a intimação será feita via judicial, 

devendo ser requisitada perante o chefe da repartição competente, o 

mesmo se aplicando acaso sejam arroladas pela a Defensoria Pública (art. 

357, §4º, IV, do CPC). Também determino a produção de prova 

Documental, as já constantes nos autos e novos documentos, desde que 

observada às restrições insertas no artigo 437 do Código de Processo 

Civil/2015, como também determino aos litigantes que acostem as notas 

fiscais do mobiliário que pretendem partilhar, assim como dos veículos 

automotores, sob pena de não ser realizada a partilha dos mesmos. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 13 de 

abril de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012309-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DE ALMEIDA FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER OAB - MT11754-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY LUCIO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n°. 1012309-03.2018 VISTOS, ETC. Analisando os autos, 

vislumbro que o feito foi saneado, sendo determinado que as partes 

especificassem as provas que pretendiam produzir, tendo a autora 

vindicado pela oitiva de testemunhas, assim como o requerido, o qual, 

ainda, postulou pela colheita do depoimento pessoal da requerente. Em 

decorrência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de 

julho de 2020, às 15h30, ocasião em que será colhido o depoimento 

pessoal da autora e, na sequência, ouvidas as testemunhas indicadas nos 

autos, no máximo de 03 (três) para cada parte. Frise-se, por oportuno, 

que caberão as partes intimarem as testemunhas que tiverem arrolado, 

observando esta decisão e o disposto no artigo 455 da lei processual, 

inclusive que a inércia na realização da intimação importará desistência na 

inquirição da testemunha indicada. Acaso demonstrado que alguma das 

testemunhas se trata de servidor público, a intimação será feita via judicial, 

devendo ser requisitada perante o chefe da repartição competente, o 

mesmo se aplicando acaso sejam arroladas pela a Defensoria Pública (art. 

357, §4º, IV, do CPC). Também determino a produção de prova 

Documental, as já constantes nos autos e novos documentos, desde que 

observada às restrições insertas no artigo 437 do Código de Processo 

Civil/2015, como também determino aos litigantes que acostem as notas 

fiscais do mobiliário que pretendem partilhar, assim como dos veículos 

automotores, sob pena de não ser realizada a partilha dos mesmos. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 13 de 

abril de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012309-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DE ALMEIDA FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER OAB - MT11754-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY LUCIO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n°. 1012309-03.2018 VISTOS, ETC. Analisando os autos, 

vislumbro que o feito foi saneado, sendo determinado que as partes 

especificassem as provas que pretendiam produzir, tendo a autora 

vindicado pela oitiva de testemunhas, assim como o requerido, o qual, 

ainda, postulou pela colheita do depoimento pessoal da requerente. Em 

decorrência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de 

julho de 2020, às 15h30, ocasião em que será colhido o depoimento 

pessoal da autora e, na sequência, ouvidas as testemunhas indicadas nos 

autos, no máximo de 03 (três) para cada parte. Frise-se, por oportuno, 

que caberão as partes intimarem as testemunhas que tiverem arrolado, 

observando esta decisão e o disposto no artigo 455 da lei processual, 

inclusive que a inércia na realização da intimação importará desistência na 

inquirição da testemunha indicada. Acaso demonstrado que alguma das 

testemunhas se trata de servidor público, a intimação será feita via judicial, 

devendo ser requisitada perante o chefe da repartição competente, o 

mesmo se aplicando acaso sejam arroladas pela a Defensoria Pública (art. 
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automotores, sob pena de não ser realizada a partilha dos mesmos. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 13 de 

abril de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012309-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DE ALMEIDA FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER OAB - MT11754-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY LUCIO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n°. 1012309-03.2018 VISTOS, ETC. Analisando os autos, 

vislumbro que o feito foi saneado, sendo determinado que as partes 

especificassem as provas que pretendiam produzir, tendo a autora 

vindicado pela oitiva de testemunhas, assim como o requerido, o qual, 

ainda, postulou pela colheita do depoimento pessoal da requerente. Em 

decorrência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de 

julho de 2020, às 15h30, ocasião em que será colhido o depoimento 

pessoal da autora e, na sequência, ouvidas as testemunhas indicadas nos 

autos, no máximo de 03 (três) para cada parte. Frise-se, por oportuno, 

que caberão as partes intimarem as testemunhas que tiverem arrolado, 

observando esta decisão e o disposto no artigo 455 da lei processual, 

inclusive que a inércia na realização da intimação importará desistência na 

inquirição da testemunha indicada. Acaso demonstrado que alguma das 

testemunhas se trata de servidor público, a intimação será feita via judicial, 

devendo ser requisitada perante o chefe da repartição competente, o 

mesmo se aplicando acaso sejam arroladas pela a Defensoria Pública (art. 

357, §4º, IV, do CPC). Também determino a produção de prova 

Documental, as já constantes nos autos e novos documentos, desde que 

observada às restrições insertas no artigo 437 do Código de Processo 

Civil/2015, como também determino aos litigantes que acostem as notas 

fiscais do mobiliário que pretendem partilhar, assim como dos veículos 

automotores, sob pena de não ser realizada a partilha dos mesmos. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 13 de 

abril de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005904-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. P. L. D. S. (REQUERENTE)

UELITON PATRIC LINO DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT12399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICO LINO DA SILVA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1005904-77.2020.8.11.0041 VISTOS, ETC. Proceda-se com 

a pesquisa pelo Sistema BacenJud, para a verificação da existência de 

valores em nome do falecido, conforme outrora já determinado. Quanto ao 

pedido de levantamento das eventuais quantias deixadas pelo de cujus a 

título de FGTS, por ora, indefiro a pretensão tendo em vista que este juízo 

aguarda a resposta do ofício expedido à Caixa Econômica Federal, o qual, 

inclusive, foi reiterado nesta oportunidade. Demais disso, o documento 

encartado pelos interessados no ID 29912552 foi produzido de maneira 

unilateral, razão pela qual, por medida de cautela, entendo por bem 

aguardar comunicação oficial, como também a apresentação das primeiras 

declarações. Sem prejuízo, determino a expedição de ofício ao Instituto 

Nacional do Seguro Social para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe 

a este juízo quem são os dependentes habilitados do falecido. Às 

providências. Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012309-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DE ALMEIDA FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER OAB - MT11754-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY LUCIO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n°. 1012309-03.2018 VISTOS, ETC. Analisando os autos, 

vislumbro que o feito foi saneado, sendo determinado que as partes 

especificassem as provas que pretendiam produzir, tendo a autora 

vindicado pela oitiva de testemunhas, assim como o requerido, o qual, 

ainda, postulou pela colheita do depoimento pessoal da requerente. Em 

decorrência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de 

julho de 2020, às 15h30, ocasião em que será colhido o depoimento 

pessoal da autora e, na sequência, ouvidas as testemunhas indicadas nos 

autos, no máximo de 03 (três) para cada parte. Frise-se, por oportuno, 

que caberão as partes intimarem as testemunhas que tiverem arrolado, 

observando esta decisão e o disposto no artigo 455 da lei processual, 

inclusive que a inércia na realização da intimação importará desistência na 

inquirição da testemunha indicada. Acaso demonstrado que alguma das 

testemunhas se trata de servidor público, a intimação será feita via judicial, 

devendo ser requisitada perante o chefe da repartição competente, o 

mesmo se aplicando acaso sejam arroladas pela a Defensoria Pública (art. 

357, §4º, IV, do CPC). Também determino a produção de prova 

Documental, as já constantes nos autos e novos documentos, desde que 

observada às restrições insertas no artigo 437 do Código de Processo 
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Civil/2015, como também determino aos litigantes que acostem as notas 

fiscais do mobiliário que pretendem partilhar, assim como dos veículos 

automotores, sob pena de não ser realizada a partilha dos mesmos. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 13 de 

abril de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012309-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DE ALMEIDA FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER OAB - MT11754-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY LUCIO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n°. 1012309-03.2018 VISTOS, ETC. Analisando os autos, 

vislumbro que o feito foi saneado, sendo determinado que as partes 

especificassem as provas que pretendiam produzir, tendo a autora 

vindicado pela oitiva de testemunhas, assim como o requerido, o qual, 

ainda, postulou pela colheita do depoimento pessoal da requerente. Em 

decorrência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de 

julho de 2020, às 15h30, ocasião em que será colhido o depoimento 

pessoal da autora e, na sequência, ouvidas as testemunhas indicadas nos 

autos, no máximo de 03 (três) para cada parte. Frise-se, por oportuno, 

que caberão as partes intimarem as testemunhas que tiverem arrolado, 

observando esta decisão e o disposto no artigo 455 da lei processual, 

inclusive que a inércia na realização da intimação importará desistência na 

inquirição da testemunha indicada. Acaso demonstrado que alguma das 

testemunhas se trata de servidor público, a intimação será feita via judicial, 

devendo ser requisitada perante o chefe da repartição competente, o 

mesmo se aplicando acaso sejam arroladas pela a Defensoria Pública (art. 

357, §4º, IV, do CPC). Também determino a produção de prova 

Documental, as já constantes nos autos e novos documentos, desde que 

observada às restrições insertas no artigo 437 do Código de Processo 

Civil/2015, como também determino aos litigantes que acostem as notas 

fiscais do mobiliário que pretendem partilhar, assim como dos veículos 

automotores, sob pena de não ser realizada a partilha dos mesmos. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 13 de 

abril de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012309-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DE ALMEIDA FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER OAB - MT11754-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY LUCIO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n°. 1012309-03.2018 VISTOS, ETC. Analisando os autos, 

vislumbro que o feito foi saneado, sendo determinado que as partes 

especificassem as provas que pretendiam produzir, tendo a autora 

vindicado pela oitiva de testemunhas, assim como o requerido, o qual, 

ainda, postulou pela colheita do depoimento pessoal da requerente. Em 

decorrência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de 

julho de 2020, às 15h30, ocasião em que será colhido o depoimento 

pessoal da autora e, na sequência, ouvidas as testemunhas indicadas nos 

autos, no máximo de 03 (três) para cada parte. Frise-se, por oportuno, 

que caberão as partes intimarem as testemunhas que tiverem arrolado, 

observando esta decisão e o disposto no artigo 455 da lei processual, 

inclusive que a inércia na realização da intimação importará desistência na 

inquirição da testemunha indicada. Acaso demonstrado que alguma das 

testemunhas se trata de servidor público, a intimação será feita via judicial, 

devendo ser requisitada perante o chefe da repartição competente, o 

mesmo se aplicando acaso sejam arroladas pela a Defensoria Pública (art. 

357, §4º, IV, do CPC). Também determino a produção de prova 

Documental, as já constantes nos autos e novos documentos, desde que 

observada às restrições insertas no artigo 437 do Código de Processo 

Civil/2015, como também determino aos litigantes que acostem as notas 

fiscais do mobiliário que pretendem partilhar, assim como dos veículos 

automotores, sob pena de não ser realizada a partilha dos mesmos. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 13 de 

abril de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012309-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DE ALMEIDA FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER OAB - MT11754-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY LUCIO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n°. 1012309-03.2018 VISTOS, ETC. Analisando os autos, 

vislumbro que o feito foi saneado, sendo determinado que as partes 

especificassem as provas que pretendiam produzir, tendo a autora 

vindicado pela oitiva de testemunhas, assim como o requerido, o qual, 

ainda, postulou pela colheita do depoimento pessoal da requerente. Em 

decorrência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de 

julho de 2020, às 15h30, ocasião em que será colhido o depoimento 

pessoal da autora e, na sequência, ouvidas as testemunhas indicadas nos 

autos, no máximo de 03 (três) para cada parte. Frise-se, por oportuno, 

que caberão as partes intimarem as testemunhas que tiverem arrolado, 

observando esta decisão e o disposto no artigo 455 da lei processual, 

inclusive que a inércia na realização da intimação importará desistência na 

inquirição da testemunha indicada. Acaso demonstrado que alguma das 

testemunhas se trata de servidor público, a intimação será feita via judicial, 

devendo ser requisitada perante o chefe da repartição competente, o 

mesmo se aplicando acaso sejam arroladas pela a Defensoria Pública (art. 

357, §4º, IV, do CPC). Também determino a produção de prova 

Documental, as já constantes nos autos e novos documentos, desde que 

observada às restrições insertas no artigo 437 do Código de Processo 

Civil/2015, como também determino aos litigantes que acostem as notas 

fiscais do mobiliário que pretendem partilhar, assim como dos veículos 

automotores, sob pena de não ser realizada a partilha dos mesmos. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 13 de 

abril de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012309-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DE ALMEIDA FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER OAB - MT11754-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY LUCIO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n°. 1012309-03.2018 VISTOS, ETC. Analisando os autos, 

vislumbro que o feito foi saneado, sendo determinado que as partes 

especificassem as provas que pretendiam produzir, tendo a autora 
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vindicado pela oitiva de testemunhas, assim como o requerido, o qual, 

ainda, postulou pela colheita do depoimento pessoal da requerente. Em 

decorrência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de 

julho de 2020, às 15h30, ocasião em que será colhido o depoimento 

pessoal da autora e, na sequência, ouvidas as testemunhas indicadas nos 

autos, no máximo de 03 (três) para cada parte. Frise-se, por oportuno, 

que caberão as partes intimarem as testemunhas que tiverem arrolado, 

observando esta decisão e o disposto no artigo 455 da lei processual, 

inclusive que a inércia na realização da intimação importará desistência na 

inquirição da testemunha indicada. Acaso demonstrado que alguma das 

testemunhas se trata de servidor público, a intimação será feita via judicial, 

devendo ser requisitada perante o chefe da repartição competente, o 

mesmo se aplicando acaso sejam arroladas pela a Defensoria Pública (art. 

357, §4º, IV, do CPC). Também determino a produção de prova 

Documental, as já constantes nos autos e novos documentos, desde que 

observada às restrições insertas no artigo 437 do Código de Processo 

Civil/2015, como também determino aos litigantes que acostem as notas 

fiscais do mobiliário que pretendem partilhar, assim como dos veículos 

automotores, sob pena de não ser realizada a partilha dos mesmos. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 13 de 

abril de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012309-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DE ALMEIDA FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER OAB - MT11754-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY LUCIO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n°. 1012309-03.2018 VISTOS, ETC. Analisando os autos, 

vislumbro que o feito foi saneado, sendo determinado que as partes 

especificassem as provas que pretendiam produzir, tendo a autora 

vindicado pela oitiva de testemunhas, assim como o requerido, o qual, 

ainda, postulou pela colheita do depoimento pessoal da requerente. Em 

decorrência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de 

julho de 2020, às 15h30, ocasião em que será colhido o depoimento 

pessoal da autora e, na sequência, ouvidas as testemunhas indicadas nos 

autos, no máximo de 03 (três) para cada parte. Frise-se, por oportuno, 

que caberão as partes intimarem as testemunhas que tiverem arrolado, 

observando esta decisão e o disposto no artigo 455 da lei processual, 

inclusive que a inércia na realização da intimação importará desistência na 

inquirição da testemunha indicada. Acaso demonstrado que alguma das 

testemunhas se trata de servidor público, a intimação será feita via judicial, 

devendo ser requisitada perante o chefe da repartição competente, o 

mesmo se aplicando acaso sejam arroladas pela a Defensoria Pública (art. 

357, §4º, IV, do CPC). Também determino a produção de prova 

Documental, as já constantes nos autos e novos documentos, desde que 

observada às restrições insertas no artigo 437 do Código de Processo 

Civil/2015, como também determino aos litigantes que acostem as notas 

fiscais do mobiliário que pretendem partilhar, assim como dos veículos 

automotores, sob pena de não ser realizada a partilha dos mesmos. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 13 de 

abril de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016482-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA BORGES CHIARELLI (REQUERENTE)

KATIANE BORGES CHIARELLI (REQUERENTE)

KAMILA BORGES (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA BORGES CHIARELLI (DE CUJUS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1016482-02.2020 VISTOS, ETC. Trata-se de requerimento de 

Abertura de Inventário interposto por Kamila Borges e outras, em razão do 

falecimento de SONIA MARIA BORGES CHIARELLI, todas qualificadas nos 

autos. Pretendem as interessadas a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, sob o fundamento de que não possuem condições de arcar com 

as custas do processo sem prejuízo ao seu sustento. Entretanto, nas 

ações de inventário deve-se levar em consideração, para a análise do 

requerimento de justiça gratuita, a capacidade financeira do espólio e não 

do requerente, do inventariante ou herdeiros, vez que as custas 

processuais e demais despesas serão suportadas pelo próprio espólio. 

No caso dos autos, foi atribuído o valor de R$ R$ 250.500,00 (duzentos e 

cinquenta mil e quinhentos reais) à causa, que será oportunamente revisto 

por este juízo, na medida em que não houve a indicação/avaliação dos 

bens deixados pelo extinto, razão pela qual postergo a apreciação do 

pedido de gratuidade para após a apresentação das primeiras 

declarações, bem assim quanto ao exame do valor da causa. Outrossim, 

considerando a anuência das requerentes, nos termos do art. 617, do 

CPC/2015, nomeio a filha da de cujus Kamila Borges, como inventariante, 

devendo prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, 

parágrafo único, do CPC/2015). Lado outro, vislumbro que é impossível 

prosseguir com o regular andamento do presente feito sem o deslinde final 

do Processo nº 840-71.2018.811.0041, código 508029, em trâmite perante 

a 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher 

da Comarca de Cuiabá/MT, eis que o resultado daquela influenciará 

diretamente no rol de bens a serem partilhados nesta ação. Desta feita, 

suspendo a presente ação de inventário, até que seja ultimado o processo 

suso mencionado, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. Sem prejuízo, 

determino a expedição de ofício ao citado juízo, a fim de que tão logo seja 

prolatada sentença de mérito, seja informado a esta serventia. Por 

conseguinte, com a informação supramencionada encartada aos autos, 

desde já determino a retomada do trâmite processual. Em prosseguimento 

deverá a inventariante, apresentar as primeiras declarações, no prazo de 

20 (vinte) dias, em conformidade com o disposto no art. 620 do CPC/2015, 

entretanto, ressalto que as primeiras declarações deverão ser 

apresentadas pessoalmente pela inventariante ou, alternativamente, 

através de procurador com poderes especiais, nos termos do art. 618, III 

do CPC/2015. Na ocasião da apresentação das primeiras declarações 

deverá ser colacionado ao feito a certidão de inexistência de testamento 

deixado pela autora da herança, expedida pelo CENSEC – Centro Notarial 

de Serviços compartilhados, conforme determina o Provimento nº 56/2016 

do CNJ. No alusivo interregno, deverão ser juntados aos autos os 

documentos atualizados dos bens inventariados. Com o aporte das 

primeiras declarações, citem-se os eventuais interessados, e intime-se a 

Fazenda Pública, para, querendo, manifestar-se sobre as primeiras 

declarações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. 626 e ss 

do Código Processo Civil. Publique-se edital, nos termos do art. 626, §1º 

do CPC. Às providências. Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito
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com Pedido de Curatela Provisória em Antecipação de Tutela ajuizada por 

Admilson José da Silva Pereira em face de Marina Gomes do Espírito 

Santo, ambos qualificados nos autos. Ressai da peça de ingresso, em 

apertada síntese, que o requerente convive em união estável com a 

interditanda, e que esta é portadora de retardo mental leve (CID 10 F70) e 

psicose não-orgânica não especificada (CID 10 F29), razão pela qual 

requer a sua interdição, vindicando seja nomeado como curador da 

demandada. Recebida a inicial, foi concedido o benefício da assistência 

judiciária gratuita, deferida a liminar, nomeando o requerente como curador 

provisório da requerida, nomeado curador especial, designada audiência 

de entrevista, determinada a citação da demandada, bem como a 

realização de prova técnica, ID. 20538234. Na data aprazada para a 

audiência, foi realizada a entrevista da curatelanda, ID. 22042439. Na 

sequência, foi determinado que os autos aguardassem a apresentação de 

impugnação e, acaso decorrido in albis, que fosse intimada a curadora 

especial nomeada, com o fito de patrocinar a sua defesa. No ID. 

22749520, foi certificado o decurso do prazo para a requerida apresentar 

impugnação, sendo encaminhado o processo para a curadora nomeada. O 

laudo técnico psiquiátrico foi encartado ao feito no ID. 22945221. 

Impugnação, por negativa geral, pela curadora especial nomeada, ID. 

23127775. Concitado a se manifestar, o Ministério Púbico vindicou pela 

procedência da demanda, ID. 25726838. Vieram-me os autos conclusos. É 

o Relatório. Decido. Trata-se de Ação de Interdição com Pedido de 

Curatela Provisória em Antecipação de Tutela ajuizada por Admilson José 

da Silva Pereira em face de Marina Gomes do Espírito Santo, ambos 

qualificados nos autos. Verifico que o processo se encontra apto para 

julgamento, nos termos do artigo 754 do CPC/2015, razão pela qual passo 

à análise do mérito. Analisando os autos, constato que o requerente, filho 

companheiro da demandada, objetiva a curatela desta, com sua nomeação 

como curador, ao argumento de que a curatelanda está impossibilitada de 

reger sua pessoa e bens. Pois bem. Inicialmente, necessário salientar que 

a curatela tem por finalidade precípua preservar os interesses do 

curatelado, notadamente no que diz respeito à sua pessoa e aos seus 

bens. No caso em tela, verifica-se que a demandada não apresenta 

condições de reger sua vida, uma vez que os laudos médicos acostados 

a peça de ingresso afirmam que a interditanda possui quadro compatível 

com retardo mental moderado e faz uso de medicamento controlado, ID. 

19900472. Corroborando, evola-se do laudo técnico realizado pela médica 

psiquiatra que a demandada é portadora de retardo mental e psicose não 

orgânica, apresentando grau de comprometimento moderado, e devido ao 

seu quadro clínico, necessita de auxílio e supervisão de terceiros para 

realizar suas atividades básicas de cuidados, ID. 22945221. Diga-se, 

ainda, que o requerente possui legitimidade ativa para requerer a curatela 

da demandada, nos termos do artigo 747, I, do CPC/2015, de maneira que 

vislumbro que atenderá aos interesses da curatelanda, tal como já vem 

fazendo. Assim, o conjunto probatório aportado aos autos autoriza a 

conclusão acerca da incapacidade relativa da curatelanda, o qual não 

possui condições de gerir os seus interesses da vida civil, por si só, 

necessitando de auxílio. Dessa forma, a procedência do pedido é medida 

de rigor que ora se impõe. Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO CIVIL. INTERDIÇÃO E/OU CURATELA. INCAPACIDADE 

PARA O EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL DE NATUREZA 

PATRIMONIAL E NEGOCIAL. COMPROVAÇÃO. ART. 1.767, I, DO CÓDIGO 

CIVIL C/C ARTS. 84 E 85 DA LEI FEDERAL 13.146/15. PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Restando 

comprovado pelas provas produzidas que o interditando não possui 

capacidade para os atos da vida civil de natureza negocial e patrimonial, a 

procedência do pedido inicial de interdição/curatela se impõe, devendo, 

entretanto, se limitar a tais atos, nos termos do disposto no art. 1.767, I, do 

Código Civil c/c arts. 84 e 85 da Lei Federal 13.146/15. Rejeitada a 

preliminar e provido em parte o recurso. (TJMG; APCV 

1.0701.16.007891-4/001; Rel. Des. Judimar Biber; Julg. 05/07/2018; DJEMG 

17/07/2018) A respeito, necessário salientar que com a entrada em vigor 

do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº. 13.146/2015), a Ação de 

Interdição passou a ter como finalidade a colocação da pessoa deficiente, 

quando necessário, sob Curatela (art. 85 da lei em estudo) e a definição 

dos seus termos (art. 755, II, do CPC/2015). Conforme dispõe o art. 85, 

§2º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a curatela é medida 

extraordinária e visa preservar os interesses do curatelando, em especial 

os relativamente incapazes, os quais, segundo a atual redação legal, são 

“aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade”, nos termos do artigo 4º, III, do Código Civil. A Lei de Inclusão 

mencionada não mais restringe os direitos de forma ampla e genérica, vez 

que o reconhecimento da deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa, inclusive para casar, exercer direitos sexuais e reprodutivos, 

dentre outros (artigo 6º). À vista disso, conclui-se que a requerida deve 

ser submetida à curatela, a fim de que, nos termos do art. 85 da Lei 

13.146/2015, seja assistida em relação aos atos de natureza civil, negocial 

e patrimonial, porquanto apresenta quadro de saúde que limita o seu 

discernimento e a impede de gerenciar seus interesses, necessitando de 

auxílio para administrar sua renda, bens e realizar tratamento de saúde. 

Deste modo, verifico que o pedido contido na exordial merece acolhimento, 

uma vez que ficou demonstrado que a curatelanda apresenta quadro de 

saúde que limita o seu discernimento e a impede de gerenciar seus 

interesses da vida civil por si só, motivo pelo qual a sua curatela é medida 

imperiosa neste momento. ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de SUBMETER À 

CURATELA Marina Gomes do Espírito Santo, qualificada nos autos, por 

incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis e, por 

conseguinte, confirmo a liminar concedida nos autos. Por conseguinte, 

mantenho a nomeação de Admilson José da Silva Pereira, companheiro da 

curatelada, como seu CURADOR, o que faço com fundamento no artigo 

1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de compromisso, 

incumbindo-se de assistir a curatelada (requerida) nos atos negociais, 

patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), bem 

como de promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o 

disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no site do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome da parte curatelada e da 

curadora, bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, 

§3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, que 

deverá ser assinado pelo Curador, ocasião em que deverá apresentar em 

juízo cópia da certidão de nascimento da curatelada, conditio sine qua non 

para a expedição do termo de curatela. Após, expeça-se mandado ao 

Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do assento de 

nascimento da curatelada, observando-se o disposto no artigo 29, inciso 

V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários pela 

demandada, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita que ora concedo, eis que se extrai dos 

documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de recursos 

para pagar as custas, demais despesas processuais e honorários de 

sucumbência, atendendo aos ditames do art. 98 do CPC/2015. Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do 

prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº. 

1023201-68.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de Ação de Interdição 

Cumulada com Tutela de Urgência (Curatela Liminar) ajuizada por Paulo 

Roberto dos Santos e Isabel Cristina Rueda de Almeida Santos em face de 

Izabella Cristina dos Santos, todos qualificados nos autos. Ressai da peça 

de ingresso, em apertada síntese, que os requerentes são genitores da 
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curatelanda e, esta, é portadora de retardo mental moderado (CID 10 

F71.1), sendo incapaz de gerir a sua vida civil, razão pela qual requer a 

sua interdição, vindicando que sejam nomeados como curadores da 

demandada. Recebida a inicial, foi concedido os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, indeferida a liminar, designada audiência de entrevista, 

determinada a citação da demandada, nomeado curador especial à 

requerida com o fito de patrocinar a sua defesa nos autos, se necessário, 

além da realização de estudo psicossocial, ID. 15662374. Na data 

aprazada para a audiência, foi realizada a entrevista da interditanda, ID. 

16281856. Na sequência, foi determinado que os autos aguardassem a 

apresentação de impugnação e, acaso decorrido in albis, que fosse 

intimada a curadora especial nomeada, com o fito de patrocinar a sua 

defesa. No ID. 16617740, foi informado pelo setor do psicossocial que não 

foi localizado o endereço das partes. Certificado o decurso do prazo para 

a requerida apresentar impugnação, consoante certidão de ID. 16845374, 

foi encaminhado o processo para a curadora nomeada. Impugnação, por 

negativa geral, por intermédio da Defensoria Pública, em favor da 

interditanda no ID. 17366724. O relatório interprofissional foi carreado aos 

autos no ID. 17690278. Os interessados, postularam no ID. 18140389, a 

realização de um novo laudo psicossocial, pretensão com a qual o 

Ministério Público concordou, consoante parecer de ID. 18472149. Por 

meio da decisão de ID. 21771901, foi determinada realização de prova 

técnica,, sendo nomeada a médica psiquiatra disponibilizada ao Poder 

Judiciário pela Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT. O laudo 

técnico psiquiátrico foi encartado ao feito no ID. 23906691. No ID. 

24007801, os autores se manifestaram favoráveis ao laudo. Concitado a 

se manifestar, o Ministério Púbico vindicou pela procedência da demanda, 

ID. 24273328. Vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. 

Trata-se de Ação de Interdição Cumulada com Tutela de Urgência 

(Curatela Liminar) ajuizada por Paulo Roberto dos Santos e Isabel Cristina 

Rueda de Almeida Santos em face de Izabella Cristina dos Santos, todos 

qualificados nos autos. Verifico que o processo se encontra apto para 

julgamento, nos termos do artigo 754 do CPC/2015, razão pela qual passo 

à análise do mérito. Analisando os autos, constato que os requerentes, 

genitores da demandada, objetiva a curatela desta, com sua nomeação 

como curadores, ao argumento de que a curatelanda está impossibilitado 

de reger sua pessoa e bens. Pois bem. Inicialmente, necessário salientar 

que a curatela tem por finalidade precípua preservar os interesses da 

curatelada, notadamente no que diz respeito à sua pessoa e aos seus 

bens. No caso em tela, verifica-se que a demandada não apresenta 

condições de reger sua vida, uma vez que o atestado médico acostado a 

peça de ingresso afirma que a requerida foi diagnosticada com quadro 

clínico compatível com retardo mental moderado, ID. 14432653- Pág. 2. 

Corroborando, evola-se do laudo técnico realizado pela médica psiquiatra 

que a curatelanda é portadora de retardo mental moderado, 

comprometimento significativo do comportamento, requerendo vigilância ou 

tratamento, sendo dependente de terceiros, ID. 23906691. Diga-se, ainda, 

que os autores são legitimados ativos para requerer a curatela da 

demandada, nos termos do artigo 747, II, do CPC/2015, de maneira que 

vislumbro que atenderá aos interesses da curatelada, tal como já vem 

fazendo. Assim, o conjunto probatório aportado aos autos autoriza a 

conclusão acerca da incapacidade relativa da curatelanda, a qual não 

possui condições de gerir os seus interesses da vida civil, por si só, 

necessitando de auxílio. Dessa forma, a procedência do pedido é medida 

de rigor que ora se impõe. Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO CIVIL. INTERDIÇÃO E/OU CURATELA. INCAPACIDADE 

PARA O EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL DE NATUREZA 

PATRIMONIAL E NEGOCIAL. COMPROVAÇÃO. ART. 1.767, I, DO CÓDIGO 

CIVIL C/C ARTS. 84 E 85 DA LEI FEDERAL 13.146/15. PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Restando 

comprovado pelas provas produzidas que o interditando não possui 

capacidade para os atos da vida civil de natureza negocial e patrimonial, a 

procedência do pedido inicial de interdição/curatela se impõe, devendo, 

entretanto, se limitar a tais atos, nos termos do disposto no art. 1.767, I, do 

Código Civil c/c arts. 84 e 85 da Lei Federal 13.146/15. Rejeitada a 

preliminar e provido em parte o recurso. (TJMG; APCV 

1.0701.16.007891-4/001; Rel. Des. Judimar Biber; Julg. 05/07/2018; DJEMG 

17/07/2018). A respeito, necessário salientar que com a entrada em vigor 

do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº. 13.146/2015), a Ação de 

Interdição passou a ter como finalidade a colocação da pessoa deficiente, 

quando necessário, sob Curatela (art. 85 da lei em estudo) e a definição 

dos seus termos (art. 755, II, do CPC/2015). Conforme dispõe o art. 85, 

§2º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a curatela é medida 

extraordinária e visa preservar os interesses da curatelanda, em especial 

os relativamente incapazes, os quais, segundo a atual redação legal, são 

“aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade”, nos termos do artigo 4º, III, do Código Civil. A Lei de Inclusão 

mencionada não mais restringe os direitos de forma ampla e genérica, vez 

que o reconhecimento da deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa, inclusive para casar, exercer direitos sexuais e reprodutivos, 

dentre outros (artigo 6º). À vista disso, conclui-se que a requerida deve 

ser submetida à curatela, a fim de que, nos termos do art. 85 da Lei 

13.146/2015, seja assistido em relação aos atos de natureza civil, negocial 

e patrimonial, porquanto apresenta quadro de saúde que limita o seu 

discernimento e o impede de gerenciar seus interesses, necessitando de 

auxílio para administrar sua renda, bens e realizar tratamento de saúde. 

Deste modo, verifico que o pedido contido na exordial merece acolhimento, 

uma vez que ficou demonstrado que a curatelanda apresenta quadro de 

saúde que limita o seu discernimento a impede de gerenciar seus 

interesses da vida civil por si só, motivo pelo qual a sua curatela é medida 

imperiosa neste momento. ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de SUBMETER À 

CURATELA Izabella Cristina dos Santos, qualificada nos autos, por 

incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis. Por 

conseguinte, NOMEIO o Sr. Paulo Roberto dos Santos e a Srª.Isabel 

Cristina Rueda de Almeida Santos, genitores da curatelanda, como seus 

CURADORES, o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código 

Civil, mediante termo de compromisso, incumbindo-se de assistir a 

curatelanda (requerida) nos atos negociais, patrimoniais e/ou de mera 

administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), além dos de natureza civil, bem 

como de promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o 

disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no site do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do curatelada e da 

curadora, bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, 

§3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, o 

qual deverá ser assinado pelos Curadores. Após, expeça-se mandado ao 

Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do assento de 

nascimento da curatelada, observando-se o disposto no artigo 29, inciso 

V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários pelo 

demandado, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita vindicada, e, que ora concedo, eis que se 

extrai dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 98 do 

CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº. 

1032431-71.2017.8.11.0041 VISTOS, ETC. Analisando os autos, verifico a 

parte autora não foi localizada no endereço noticiado nos autos. Em 
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decorrência, intimada por edital, da mesma forma, não compareceu ao 

feito para lhe imprimir prosseguimento, deixando entrever, com a sua 

conduta, que não mais possui interesse nesta ação. Concitado a se 

manifestar, o parquet vindicou a extinção do processo. Desta feita, 

vislumbro que, diante da conduta da autora, resta inviabilizado o 

prosseguimento da demanda, eis que, dessume-se do comando do artigo 

485, III e IV, do Código de Processo Civil/2015 que o comportamento da 

espécie enseja a extinção do processo. Nessa toada, frise-se que, como 

qualquer outro processo, a presente demanda necessita de pressupostos 

processuais e condições da ação para se formar, assim como depende 

da participação ativa da parte autora para possibilitar o seu 

desenvolvimento, a qual, todavia, permaneceu inerte. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 485, incisos III e VI, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito. Na sequência, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade 

concedida nos autos. Ciência ao Ministério Público. Decorrido o prazo 

recursal, proceda-se com as baixas e anotações estilares, em seguida 

arquivando-se o processo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

14 de abril de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007393-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO JOSE DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALENCAR FARINA (REU)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da sentença, cuja parte dispositiva a seguir transcrita, proferida 

nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. SENTENÇA:"Ante o exposto e tudo mais 

que consta dos autos, com base nos artigos 5º, incisos V e X e 37, § 6º 

da Constituição Federal, e nos artigos 186, 927 e 944 do CC c/c 487, I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido posto na peça 

vestibular da ação indenizatória, para condenar solidariamente os 

requeridos Município de Cuiabá e o médico Alencar Farina na obrigação a 

título de indenização por dano moral e estético em valor correspondente a 

40 (quarenta) salários mínimos, corrigidos monetariamente desde o 

arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ). Deixo de condenar em despesas 

processuais e custas, por ser o município requerido isento (art. 3º, I, da 

Lei nº 7.603/2001). Nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, condeno 

solidariamente os requeridos em honorários advocatícios sucumbenciais, 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, para 

cada requerido. Deixo de recorrer de ofício ao e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, tendo em vista o proveito econômico não exceder 

a 100 (cem) salários mínimos (art. 496, § 3º, inciso III do CPC). PRIC. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá, 23 de março de 2020. 

ONIVALDO BUDNY"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0504672-63.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA PEREIRA BARROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, nos autos 

do processo acima identificado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001338-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI APARECIDA COELHO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB - MT24036/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento, nos autos do processo acima 

identificado. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016365-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. D. S. E. -. M. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. P. D. S. (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Primeira Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá REFERÊNCIA: 

1016365-11.2020.8.11.0041 ESPÉCIE: MANDADO DE SEGURANÇA 

IMPETRANTE: P. P. DE SOUZA EIRELI ME IMPETRADO: ANTENOR 

FIGUEIREDO SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA DE CUIABÁ Vistos, 

Cuida-se de MANDADO DE SEGUNRAÇA com pedido de liminar impetrado 

por P. P. DE SOUZA EIRELI ME contra suposto ato coator praticado pelo 

SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA DE CUIABÁ ANTENOR 

FIGUEIREDO para imediata liberação de veículo apreendido independente 

do pagamento de multas e/ou taxas administrativas que recaírem sobre o 

veículo FIAT/UNO VIVACE 1.0 Placas FVG 0718, RENAVAM 01020910078. 

Narra o impetrante que é “legítimo possuidor do veículo Marca/Modelo 

FIAT/UNO VIVACE 1.0 Placa: FVG0718, RENAVAM 01020910078, cor: 

Branca, Fabricação/Modelo 2014/2015” e “teve seu bem propriedade 

particular apreendido, por não estar portando o porte obrigatório”. 

Sustenta, todavia, que “a impetrada está cobrando de estadia de pátio o 

valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais diária)”. No mais, discorre que “a 

abusividade da autoridade coatora em vincular o pagamento das taxas ao 

veículo à liberação do veículo é arbitrariedade imposta pela Administração 

Pública aos cidadãos do Estado Mato Grosso, bem como, legítima ofensa 

aos princípios da legalidade, da moralidade administrativa e a todas as 

regras de direito e a consciência de todos os nacionais”. Com o pedido 

inaugural vieram documentos. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00. É 

síntese. Fundamento e Decido. O artigo 23 da Lei MS estabelece que o 

direito de requerer mandado de segurança extingue-se quando decorridos 

cento e vinte dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato 

impugnado. Referido prazo, por ser de natureza de direito material, deve 

observar as regras inerentes ao fenômeno da decadência, isto é, não se 

suspende e nem se interrompe, sendo a contagem de seus dias efetuada 

de modo ininterrupto e contínuo. No presente caso, o impetrante se 

insurge a suposta irregularidade no condicionamento da liberação do 

veículo ao pagamento das taxas e despesas com a remoção e estádia 

veicular. O fato gerador que ocasiona a cobrança objurgada se iniciou em 

05/12/2019, data da apreensão veicular. Logo, operou-se a perda do 

direito de postular a medida via mandado de segurança, e dessa forma a 

extinção do writ se impõe consoante norma cogente (art. 23/LMS). Nesse 

sentido é o entendimento do e. TJMT: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

MANDADO DE SEGURANÇA - DECADÊNCIA - IMPETRAÇÃO POSTERIOR 

AO TRANSCURSO DO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS - 

COMPROVAÇÃO - SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificado que a impetração do mandado de segurança não obedeceu o 

prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido no artigo 23 da Lei n. 
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12.016/2009, a manutenção da sentença que denegou a ordem é medida 

que se impõe”. (Ap 87514/2017, Relª. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.11.2018, publicado 

no DJe 19.12.2018. Ressalto que a natureza decadencial se refere à 

propositura do mandado de segurança, o que não impede a utilização das 

vias ordinárias para buscar o que entender pertinente. Não obstante a 

todo exposto, não se pode perder de vista que é de responsabilidade do 

proprietário do veículo o pagamento dos custos e despesas relacionadas 

à remoção, depósito e guarda do bem, conforme disciplina artigo 271 do 

Código de Trânsito Brasileiro com nova redação data pela Lei n° 

13.281/2016, sobretudo, diante do recentíssimo posicionamento do STF 

(ADI 2998). Nestas condições, com base no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 

e artigo 487, II do CPC, RECONHEÇO ex officio a decadência do direito em 

impetrar mandado de segurança e via de consequência JULGO EXTINTO o 

mandamus sem resolução do mérito. Sentença não sujeita ao reexame 

necessário. Sem custas processuais e honorários advocatícios (Súmula 

512/STF). Transitado em julgado e observado as formalidades de estilo, 

arquive-se com as certificações pertinentes. PRIC. Cumpra-se. Cuiabá, 13 

de abril de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004496-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARLI LOPES VIEIRA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação, nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1023353-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELITH DA COSTA PEREIRA SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA DA COSTA OAB - MT4671-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, nos autos 

do processo acima identificado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001457-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PANATIS CONSTRUCOES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RIBEIRO NETO OAB - RO875 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação, nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1012088-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLA REGINA GRASEL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AQUIRIA KATIA DE MOURA OAB - GO56697 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇAO E MONITORAMENTO 

AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:"Deste modo, com fundamento no citado 

dispositivo, DECLINO da competência e determino a remessa dos autos à 

Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá, data registrada no sistema. Murilo Moura Mesquita 

Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008664-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DE PAULA MILHOMEM OAB - MT27672/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:"Considerando a decisão proferida pela 

Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, onde foi determinado que 

serão julgados, como repetitivos, três recursos sobre o tema tratados nos 

presentes autos (REsp 1.692.023[1], o REsp 1.699.851[2] e o EREsp 

1.163.020), bem como foi ordenada a suspensão, em todo o território 

nacional, dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

sobre a questão, determino, em cumprimento à decisão proferida no 

Tribunal Superior, que se aguarde em Secretaria até a comunicação 

acerca da modificação da ordem determinada por aquela Corte. 

Aguarde-se em Secretaria no lote de processos suspensos por força de 

decisão proferida pelo STJ. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Murilo Moura Mesquita Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009139-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRANTEL EQUIPAMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FELIPE MUCHOLOWSKI OAB - PR36942 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:"Diante das especificidades do Ofício 

Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, e de modo 

a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo de 

designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, 

determinando seja citada a parte requerida para, apresentar resposta no 

prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar as advertências previstas no 
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art. 334 do CPC. Aportando a resposta, à impugnação em 15 (quinze) dias 

ou, se transcorrido in albis o prazo, certifique-se. Às providências. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. MURILO MOURA MESQUITA Juiz de 

Direito"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1014489-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BR HOUSE INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO EMRICH GUIMARAES LEAO OAB - GO0019964A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - PROCON (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, nos autos 

do processo acima identificado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001293-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE FERRAZ DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, nos autos 

do processo acima identificado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002612-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, nos autos 

do processo acima identificado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035724-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE CORREA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, nos autos 

do processo acima identificado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1020429-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LANDES TENER FERREIRA DA SILVA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS DA 

SEFAZ/MT (GFPF/SUCIT) (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, nos autos 

do processo acima identificado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001683-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEDIANEIRA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO OAB - MT14225-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

GERÊNCIA DE CADASTRO E DOMICILIO TRIBUTÁRIO ELETRONICO - GCAD 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Desta feita, HOMOLOGO a desistência do 

presente mandamus para os fins do artigo art. 200, parágrafo único, do 

CPC. Por conseguinte, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a 

presente ação, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, revogando 

a liminar deferida nos autos. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo 

para interposição de recurso, sem que este seja manejado, certifique-se o 

trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032409-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINEIDE CAJANGO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCISIO FOLETTO PEREIRA OAB - MT0020686A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento, nos autos do processo acima 

identificado. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1024612-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ZILIANI (IMPETRANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO HERNANDES FRANCO ZILIANI OAB - MT0008073A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

THIAGO FRANÇA - PRESIDENTE DO DETRAN MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, nos autos 

do processo acima identificado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006818-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEHPPO COMPONENTES MECANICOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AARON DAVID GEHRING OAB - MT12331-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Diante do exposto, já ausente um dos requisitos legais, INDEFIRO o pedido 

de liminar. Notifique-se a autoridade coatora, a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações de praxe, intimando-a do teor desta 

decisão judicial (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Oficie-se à Procuradoria Geral 

do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para, 

querendo, ingressar no feito (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1013271-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER RAMOS ALBANO DE OLIVEIRA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FACCHIN ROCHA OAB - MT22166/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Vistos, etc. Assim dispõe o art. 5º da Portaria Conjunta 249/2020: Art. 5º 

Fica suspensa a expedição de mandados em processos judiciais em todas 

as comarcas do Estado, nas TurmasRecursais e no Tribunalde Justiça, 

enquanto perdurar a situação prevista no art. 1º desta Portaria, exceto 

quanto às ordens judiciais consideradas urgentes e aquelas cujo 

cumprimento imediato seja considerado pela autoridade judiciária 

competente imprescindível para evitar o perecimento, a ameaça ou a grave 

lesão a direitos, bem como as reputadas indispensáveis ao atendimento 

dos interesses da justiça, cujos mandados ou decisões serão cumpridos 

pelos oficiais de justiça plantonistas. Desta forma, visando resguardar a 

regularidade dos atos processuais e considerando que a intimação, neste 

caso, deve ser formalizada por mandado judicial cuja expedição imediata 

não se afigura imprescindível para evitar perecimento de direito, INDEFIRO 

o pedido intimação por email. Às providências.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-35 CAUÇÃO

Processo Número: 1008174-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ECOPLAN MINERACAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO BASSO OAB - RS57553 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, a teor do artigo 485, inciso VI, 

do Código de Processo Civil, DECLARO extinta a ação, sem julgamento de 

mérito. Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios 

que, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do CPC, arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa. P. R. I. Sentença NÃO sujeito ao 

reexame necessário. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

e anotações necessárias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1054688-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA TERESA CATHARINA DE ALENCAR PASSARO OAB - SP155121 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento, nos autos do processo acima 

identificado. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016312-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TARGET LASER LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ademar Santana Franco OAB - MT4255-O (ADVOGADO(A))

LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA OAB - MT23881/O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Razão disso, DEFIRO o pedido liminar para 

determinar que a autoridade impetrada proceda a imediata liberação das 

mercadorias constantes do termo de apreensão e depósito nº 1144853-1, 

sob pena de desobediência. Autorizo o cumprimento da ordem por oficial 

de justiça plantonista. Nos termos do artigo 7º inciso I Lei 12016/09, 
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notifique-se a autoridade apontada como coatora afim de que, no prazo de 

10 (dez) dias, preste informações que reputar necessárias. Dê-se ciência 

da existência da ação ao órgão de representação judicial do Estado de 

Mato Grosso (artigo 7º inciso II Lei 12016/09). Após, com ou sem 

manifestação, dê-se vistas ao Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se, 

com urgência.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1015350-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - MT2030-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, nos autos 

do processo acima identificado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006012-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, nos autos 

do processo acima identificado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005670-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DE ALENCAR LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, nos autos 

do processo acima identificado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008853-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZES VILMAR MAGGI SCHEFFER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECIANE CRISTINA SANCHES OAB - MT14513/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, nos autos 

do processo acima identificado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016920-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO ANTONIO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (REU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, nos autos 

do processo acima identificado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1039088-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO LATORRACA LEITE DE CAMPOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL AUGUSTO LEITE DE CAMPOS OAB - MT18647/O 

(ADVOGADO(A))

FELIPE RODOLFO DE CARVALHO OAB - MT18946/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (IMPETRADO)

PRESIDENTE DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DO MUNÍPIO DE 

CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, nos autos 

do processo acima identificado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 0503433-24.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SIQUEIRA DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário Municipal de Saúde de Cuiabá (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ - 03.533.064/0001-46 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, nos autos 

do processo acima identificado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002172-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALIL AUTOMOVEIS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UHADAN BORBA DE MATOS OAB - GO53597 (ADVOGADO(A))

FERNANDO COSTA MARTINS OAB - GO41515 (ADVOGADO(A))

HARTUS MAGNUS GONCALVES BUENO OAB - GO20447 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO DA POLICIA CIVIL CISC PLANALTO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005314-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BENEDITO RIBEIRO DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato 

Grosso - DETRAN/MT, Sr. Teodoro Moreira Lopes (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, nos autos 

do processo acima identificado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1054908-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIBIANO MORAES SOUSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0018588A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA 

INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade reiterar a intimação 

da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1048298-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS LUNKES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade reiterar a intimação 

da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028143-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Razão disso, determino a intimação do 

Estado de Mato Grosso, na pessoa do Procurador-Geral do Estado para 

que, no prazo de 48 (quarenta e quatro) horas, comprove nos autos o 

efetivo cumprimento da decisão judicial de ID. 9873002 procedendo o 

“reenquadramento da Autora no Benefício Fiscal PRODEIC, com todos os 

produtos previstos na cláusula quarta do Termo de Acordo, bem como 

determinar que o Estado do Mato Grosso se abstenha de praticar 

quaisquer atos, práticas coativas ou punitivas, tendentes a cobrança do 

ICMS sem a isenção parcial concedida pelo benefício“, sob pena de 

desobediência. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, em regime de 

plantão.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016408-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. E. D. P. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. -. P. M. D. C. -. (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a 

vindicada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006146-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRESH COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT7191-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos dirimidos na peça vestibular. Por corolário 

extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, 

CPC. Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 

85, § 3º, II, do CPC. Decisão NÃO sujeita a reexame necessário (art. 496, § 

3º, II, CPC). P. R. I. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-se com as baixas 
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e anotações necessárias. CUMPRA-se.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1014489-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BORCK DE SOUZA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC FERNANDO DA CRUZ OAB - MT20779/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, nos autos 

do processo acima identificado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006710-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN ROBERTO HENRIQUE CRAVEIRO DA LUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT18331-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, nos autos 

do processo acima identificado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1013005-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EBERTON CARVALHO LEMES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC FERNANDO DA CRUZ OAB - MT20779/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, nos autos 

do processo acima identificado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022854-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AVAILSON DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento, nos autos do processo acima 

identificado. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1036319-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOE GUSTAVO WAGNER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, nos autos 

do processo acima identificado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1007703-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERVALDO BRUNI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERISSON MORESCHI RICHTER OAB - RO3045 (ADVOGADO(A))

TALLITA RAUANE RAASCH OAB - RO9526 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES DE ICMS (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA ESTADUAL DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Pelos argumentos expostos acima, defiro a liminar postulada, com o fito de 

permitir o deslocamento de bovinos pertencentes ao impetrante, sem 

incidência de ICMS, tão somente entre a Fazenda Mare Mansa, localizada 

no Lote 1, Gleba 08, Linha 04, Setor Diamantino, Sitio Sossego, localizado 

no Lote 02, Gleba 0, Setor Diamantino, Fazenda Mare Mansa II, localizada 

no Lote 3,5 e 7, Linha 4-A, Gleba 08, e o Sitio Boa Sorte, localizado no 

Lote 04, Gleba 08, Setor Diamantino, na área rural do município de 

Rondolândia, PROPRIEDADES DO IMPETRANTE SITUADAS NO ESTADO DE 

MATO GROSSO, e o Lote 37-A1 (trinta e sete, letra “A”, numero um), 

Gleba 09, Castro Alves, Setor Ipocyssara, Projeto Fundiário Corumbiara, 

no município de Cacoal/RO, Lote 39, Gleba 09, Setor Ipocyssara, Projeto 

Fundiário Corumbiara, bem como o Lote 41, Gleba 09, Castro Alves, Setor 

Ipocyssara, Projeto Fundiário Corumbiara, ambos no município de 

Cacoal/RO, ESTABELECIDOS NA UNIDADE FEDERATIVA DE RONDÔNIA, 

TAMBÉM PERTENCENTES AO IMPETRANTE. NOTIFIQUE-SE a autoridade 

coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações 

de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão judicial (art. 7º, 

I, Lei n. 12.016/09). Oficie a Procuradoria Geral do Estado sobre a 

presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo 

ingresse no feito (art. 7°, II, da Lei n. 12.016/2009). Remetam-se os autos 

ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) 

dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006382-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAOLA HANSEN GUARDIAS (IMPETRANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO 

ESTA DO DE MATO GROSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Por tais razões, INDEFIRO o pedido liminar. NOTIFIQUE-SE a autoridade 

coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações 

de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão judicial (art. 7º, 

I, Lei n. 12.016/09). Oficie a Procuradoria Geral do Estado sobre a 

presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo 

ingresse no feito (art. 7°, II, da Lei n. 12.016/2009). Remetam-se os autos 

ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) 

dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006540-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO FERREIRA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA PMMT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Diante do exposto, nos termos do art. 7º da lei n. 12.016/2009, INDEFIRO A 

MEDIDA LIMINAR, em razão da ausência do fumus boni iuris. Nos termos 

do procedimento previsto na legislação específica, adotem-se as 

seguintes providências: NOTIFIQUE-SE a indigitada autoridade coatora, a 

fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e 

na oportunidade intime-a do teor desta decisão judicial (art. 7º, I, Lei n. 

12.016/09). Oficie a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso sobre a 

presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo 

ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os 

autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Cumpra-se por oficial de justiça plantonista. Publique-se e Intime-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005790-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JULIAO DE CAMPOS - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO ESTA DO 

DE MATO GROSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Por tais razões, INDEFIRO o pedido liminar. NOTIFIQUE-SE a autoridade 

coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações 

de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão judicial (art. 7º, 

I, Lei n. 12.016/09). Oficie a Procuradoria Geral do Estado sobre a 

presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo 

ingresse no feito (art. 7°, II, da Lei n. 12.016/2009). Remetam-se os autos 

ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) 

dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006807-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FERREIRA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, os valores 

referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de 

diligência nos Bairros Centro Político Administrativo e Paiaguas, em 

Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º 

da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Por tais razões, INDEFIRO o pedido liminar. 

NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor 

desta decisão judicial (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Oficie a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, 

para que querendo ingresse no feito (art. 7°, II, da Lei n. 12.016/2009). 

Remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014845-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELZA MOREIRA DA COSTA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014845-16.2020.8.11.0041. AUTOR: DELZA MOREIRA DA COSTA 

BORGES REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Defiro os benefícios 

da justiça gratuita. Anote-se. Diante das especificidades da causa e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, V). Cite-se a parte Ré, para, querendo, responder a 

presente ação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 335 c/c 183 do CPC). Com 

a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte 

requerida, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do 

CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Ainda, nos termos do art. 
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178, II, do CPC, dê-se vista dos autos ao representante ministerial, para 

querendo exarar seu parecer. Em seguida, caso a parte Ré silencie, 

venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso 

(art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, conclusos 

para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento 

do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC). Para fiel 

cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a utilização do meio 

previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Às providências. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. (assinado digitalmente) CALOS ROBERTO BARROS 

DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014755-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS OAB - MT26387/O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014755-08.2020.8.11.0041. REQUERENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES 

PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de ação de rito comum com pedido de 

tutela de evidência ou alternativamente tutela de urgência inaudita altera 

pars, proposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO SISTEMA 

PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDSPEN/MT, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados nos autos, consoante os termos explicitados na exordial. Em 

apertada síntese, requer o demandante a concessão da tutela de 

evidência inaudita altera pars, para que seja determinando que o requerido 

proceda imediatamente a aplicação do INPC sobre o adicional de 

insalubridade dos servidores públicos substituídos pelo sindicato autor, na 

forma da planilha apresentada na causa de pedir da presente ação, ou 

alternativamente, caso entenda não ser cabível a tutela de evidência que 

seja deferida tutela de urgência inaudita altera pars, determinando que o 

réu proceda imediatamente a aplicação do INPC sobre o adicional de 

insalubridade dos servidores públicos substituídos pelo sindicato 

requerente, na forma da planilha indicada na causa de pedir do presente 

feito. No mérito, requer a procedência dos pedidos contidos na exordial, 

com a condenação do requerido ao pagamento das custas judiciais e 

honorários sucumbenciais, pugnando ao final pela concessão das 

benesses da assistência judiciária gratuita. A inicial veio acompanhada 

com documentos. É o relatório do necessário. Fundamento e decido. 

Inicialmente, DEFIRO os benefícios da AJG na forma da lei (art. 98 do CPC). 

Anote-se. Denota-se dos autos que a parte autora calcou seu pedido de 

tutela de evidência no inciso II do art. 311 do CPC, cuja redação transcrevo 

abaixo. Consoante a redação do CPC: Art. 311. A tutela da evidência será 

concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso 

do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Avulta-se pelo parágrafo 

único do mencionado dispositivo legal, que somente nas hipóteses dos 

incisos II e III do CPC o juiz poderá decidir liminarmente. No caso dos autos, 

não restou comprovada a existência de tese firmada em julgamento de 

casos de recursos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II do art. 

311 do CPC). Da mesma forma não restou comprovado se tratar de pedido 

reipersecutório fundado em prova documental adequada ao caso em 

apreço. De acordo com os ensinamentos dos processualistas Fredie 

Didier Jr, Paulo S. Braga e Rafael A. de Oliveira, "A evidência é um fato 

jurídico processual. É o estado processual em que as afirmações de fato 

estão comprovadas. (...) Nestes casos, a evidência se caracteriza com 

conjugação de dois pressupostos: prova das alegações de fato e 

probabilidade de acolhimento da pretensão processual. Dispensa-se a 

demonstração de urgência ou perigo. Por isso, há quem prefira 

compreender a tutela provisória de evidência simplesmente como aquela 

para cuja concessão se dispensa a demonstração de perigo. Seu objetivo 

é redistribuir o ônus que advém do tempo necessário para o transcurso de 

um processo e a concessão de tutela definitiva. Isto é feito mediante a 

concessão de uma tutela imediata e provisória para a parte que revela o 

elevado grau de probabilidade de suas alegações (devidamente 

provadas), em detrimento da parte adversa e a improbabilidade de êxito 

em sua resistência - mesmo após uma instrução processual. (...) Por 

exemplo, se as afirmações de fato e o direito do autor se colocam em 

estado de evidência, a injustiça que pode decorrer da sua espera por uma 

cognição exauriente, necessária para a concessão de tutela definitiva, é 

muito mais provável do que aquela que vitimaria o réu com um eventual 

erro judiciário advindo da apreciação superficial da causa, por uma 

cognição sumária, que funde uma tutela provisória". (Curso de Direito 

Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, 

decisões, precedentes, coisa Julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 

Vol. 2. 11 Ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, fls.630/631). Verifica-se, 

portanto, que o pedido do autor não comporta deferimento em sede de 

cognição sumária (liminarmente), já que o caso sub judice não traz desde 

o seu nascedouro (inicial): i) a necessária "comprovação de suas 

afirmações de fato" (fato que pode ser comprovado apenas 

documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante) e ii) um pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito. 

Portanto, não há se falar em deferimento da tutela de evidência nos 

moldes pleiteados. Já com relação ao tutela de urgência, preleciona Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desse modo, a concessão 

da tutela de urgência pressupõe a demonstração dos requisitos acima 

transcritos, máxime a probabilidade do direito (fumus boni iuris), bem como 

o periculum in mora, ou seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Sobre estes requisitos, leciona o mestre Humberto Theodoro 

Júnior que “inequívoca é a prova capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada. A verossimilhança 

refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em torno de todo o quadro 

fático invocado pela parte, não apenas quanto à existência de seu direito 

subjetivo, mas, principalmente, no relativo ao perigo de dano e sua 

irreparabilidade”. (in Processo Cautelar, 20ª ed., Editora Universidade de 

Direito, página 452). Em análise aos documentos trazidos com a peça 

inicial, tenho que não assiste razão à parte reclamante em pleitear a 

antecipação dos efeitos da tutela, pois ausente o requisito fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Ainda, mostra-se incabível a 

antecipação dos efeitos da tutela tendo em vista que a medida esgota, no 

todo ou em parte, o objeto da ação. Além de que, é vedada a concessão 

initio litis de vantagens pecuniárias aos servidores públicos, nos termos do 

art. 2º-B da Lei 9.494/97, in verbis: Art. 2o-B. A sentença que tenha por 

objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, 

reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de 

vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser 

executada após seu trânsito em julgado. Destarte, INDEFIRO o pleito de 

antecipação de tutela seja ela a de evidência ou de urgência, face a 

inviabilidade de se constatar, em cognição sumária, a aparência do bom 

direito do autor. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento 

oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 

139, VI, e Enunciado n. 35 da ENFAM). Cite-se o requerido para, querendo, 

no prazo legal, contestar a presentes ação, sob pena de revelia. Com a 

apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com 

preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à 

parte autora para a réplica. Caso a parte ré silencie, venham os autos 

conclusos para reconhecimento da revelia, se for o caso (art. 344, com as 

exceções do art. 345, ambos do CPC), sem prejuízo de demais 

providências que se fizerem necessárias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1015773-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL ANTONIO BREDA OAB - MT16990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Vistos etc. Trata-se de 

Embargos de Declaração interpostos pela impetrante Leblon Tecnologia e 

Computadores LTDA, no qual a embargante pugna pela atribuição de 

efeitos infringentes ao recurso. Em havendo pedido de atribuição de 

efeitos infringentes aos embargos de declaração, a oitiva da parte 

adversa se faz necessária, sob pena de afronta aos princípios 

constitucionais e processuais do contraditório e da ampla defesa. 

Destarte, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC, intime-se a parte 

embargada para querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca dos embargos declaratórios opostos no id. n. 31032418. Decorrido 

o termo, certifique-se. Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1024142-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR SCHMIDT (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571-O (ADVOGADO(A))

Ademar Santana Franco OAB - MT4255-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR-CHEFE DA SUBPROCURADORIA-GERAL FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1024142-52.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: JULIO CEZAR SCHMIDT 

IMPETRADO: DIRETOR DETRAN MT, PROCURADOR-CHEFE DA 

SUBPROCURADORIA-GERAL FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JULIO 

CEZAR SHCMIDT em face de PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT e 

PROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, consistente na ordem de determinar que as 

autoridades coatoras providenciem a emissão do CRLV – Certificado de 

Registro e Licenciamento de Veículo, pertinente ao exercício do ano de 

2016. Alega, em síntese, ser proprietário do veículo freelander II, Placa 

EYH9862, Renavam 341842770. Relata que se viu impedido de emitir o 

CRLV do referido veículo em razão de débito de IPVA, referente ao ano de 

2016, encaminhado à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso para 

inscrição em dívida ativa. Aduz que, se dirigiu a PGE/MT com o intuito de 

negociar a supracitado dívida; contudo, não obteve êxito, haja vista que o 

débito ainda não havia sido recebido na Procuradoria, logo, sua inscrição 

em dívida ativa ainda não havia sido realizada pelo órgão. Requereu 

através do presente writ, a concessão liminar para determinar a emissão 

do CRLV do exercício do ano de 2016. Em decisão (id. 9338990), este 

juízo determinou a intimação do impetrante para, querendo, efetuar o 

depósito do valor do tributo, para a consequente suspensão da sua 

exigibilidade. O requerente apresentou o comprovante do depósito judicial 

(id. 9361067). Liminar deferida (id. 9437134). Informações da autoridade 

coatora acostada no id. 9564734. A Procuradoria do Estado de Mato 

Grosso se manifestou pela reconsideração da liminar deferida, em razão 

da ausência de garantia integral do débito, considerando que o valor 

depositado em juízo seria inferior àquele efetivamente devido ou ainda que 

o impetrante fosse intimado para complementar o depósito efetuado nos 

autos, conforme o cálculo da CDA 2017355782 (id. 9718307). O 

impetrante compareceu aos autos, juntando comprovante de 

complementação dos valores exigidos pela impetrada; todavia, se insurgiu 

ao pagamento do FUNJUS, sob a alegação de que a inscrição em dívida 

ativa teria ocorrido em data posterior ao ajuizamento do mandamus. (id. 

9969235; 9969252 e 9969261) Manifestação do Ministério Público 

acostada ao id. 9998232. Foram juntados aos autos cópia de recurso 

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso (id. 

10107124), com a finalidade de obter efeito suspensivo para obstar a 

decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário 

instrumentalizado na CDA n. 2017355782, pedido este que foi deferido, 

nos termos da decisão de id. 11323305. Intimado para regularizar o 

depósito judicial, o impetrante compareceu aos autos com o comprovante 

da complementação dos valores exigidos para a suspensão do crédito 

tributário. (id. 13046212 e 13046371) Posteriormente, nos id. 14115339, 

14115815, 14167533, a parte autora requereu a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário, bem como da baixa do protesto do título 

em cartório, o que não foi deferido em razão da tramitação do recurso de 

agravo de instrumento, nos termos da decisão de id. 14169871. Em 

sequência, foi juntado aos autos o acordão que negou provimento ao 

recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, 

decidindo pela manutenção da decisão que suspendeu a exigibilidade do 

crédito tributário, bem como da emissão do CRLV, em razão do depósito 

do montante integral da dívida. (id. 16074650) Foi determinado o 

cumprimento do supracitado acórdão. A Procuradoria, se manifestou nos 

autos no sentido de informar o cumprimento da decisão no id. 16627724. 

Vieram-me conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Das 

preliminares Da ilegitimidade do Departamento de Trânsito do Estado de 

Mato Grosso - DETRAN/MT. O impetrado arguiu ainda a preliminar de 

ilegitimidade passiva, no entanto, reconheço a legitimidade deste 

responder na condição de autoridade coatora, já que é o responsável pelo 

ato administrativo ora impugnado. Ora, discutindo-se acerca da vinculação 

do licenciamento do veículo ao pagamento de débitos de IPVA pretéritos, 

faz-se legítimo o órgão executivo de trânsito, responsável pela expedição 

do Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, competência a ele 

imputada mediante delegação do órgão federal competente, consoante o 

art. 22, III, do CTB, figurar no polo passivo da ação. Da inviabilidade da via 

eleita. Defende o Departamento de Trânsito Estadual que o feito deve ser 

extinto, sem resolução de mérito, uma vez que a pretensão do impetrante 

mereceria dilação probatória, o que não é permitido pela via de Mandado 

de Segurança. Como é sabido, a ação mandamental é cabível para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la. In casu, o impetrante 

não se insurge quanto a legalidade da cobrança, visando apenas a 

emissão de licenciamento do seu veículo, em razão de ter se visto 

impossibilitado de quitar débitos pretéritos de IPVA, isto posto, impõe-se o 

reconhecimento da ofensa ao direito líquido e certo, considerando que a 

referida impossibilidade decorreu do fato de que a referida cobrança já 

não mais estaria disponível no DETRAN/MT, bem como, ainda não teria sido 

inscrita em dívida ativa, pela Procuradoria Geral do Estado, sendo 

desnecessária a dilação probatória. Portanto, rejeito, a arguida preliminar. 

Da ausência de prova pré-constituída. Acrescenta, ainda, o impetrado, 

que não restou configurado nos autos um dos requisitos autorizadores da 

ação mandamental, qual seja, o direito líquido e certo fundamentado em 

prova pré-constituída. No caso em tela, o impetrante ajuizou o presente 

mandado de segurança, sustentando que não conseguiu efetuar o 

licenciamento do seu veículo em razão da existência de débitos pretéritos 

de IPVA. A fim de demonstrar seu direito líquido e certo juntou documentos 

do DETRAN e Procuradoria, que certificam suas tentativas de negociação 

do referido imposto. Nesse contexto, a preliminar da ausência da prova 

pré-constituída, diz respeito ao próprio mérito da ação mandamental, e 

como tal será examinada. Do mérito. Segundo dispõe o art. 5º, inciso LXIX, 

da Constituição Federal, “conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de 

autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público”. Do dispositivo citado 
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extraem-se como requisitos necessários à conquista da tutela 

mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão 

decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública. 

Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos, a saber: 

(a.) no juízo de admissibilidade da ação e sob a forma de condição da 

ação, na modalidade interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária 

fundada na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo 

impetrante, recebe a inicial, analisa o pedido de liminar e determina a 

notificação da autoridade coatora; (b.) no mérito, depois de prestadas as 

informações, onde o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou 

não o mérito do mandamus, ou seja, existência do direito líquido e certo e 

da ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade 

pública. Conforme se infere dos autos, o impetrante pleiteia a concessão 

da segurança para autorizar o licenciamento do veículo freelander II, Placa 

EYH9862, Renavam 341842770. Consentâneo já destacado nos autos, o 

impetrante não visa desconstituir a cobrança de IPVA de 2016, tampouco 

questiona acerca da vinculação do pagamento deste imposto a emissão 

de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, de maneira que, 

diante da dificuldade de quitar o débito tributário e com a necessidade de 

regularizar a documentação de seu veículo, a parte autora impetrou o 

presente mandamus a fim de obter o CRLV, bem como de suspender a 

exigibilidade do débito tributário, inscrito em dívida após o presente 

remédio. O Código Tributário Nacional, em seu art. 156, VI, prevê como 

uma das modalidades de extinção do crédito tributário, a conversão do 

depósito judicial em renda, vejamos: Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: (...) VI - a conversão de depósito em renda; (...) Nesse sentido, 

considerando que os valores depositados em juízo pelo impetrante, 

conforme comprovantes acostados nos id. 9361071, 9361067, 2439799 e 

243769, correspondem à integralidade do débito de IPVA, 

instrumentalizado na CDA n. 2017355782, que obstava a emissão do 

licenciamento do veículo do impetrante, considero presentes os requisitos 

para a concessão da segurança, segundo a lei que rege o writ of 

mandamus, a procedência dos pedidos é medida que se impõe. Dispositivo 

Dessa forma, JULGO PROCEDENTE a presente ação mandamental, na 

forma do art. 487, I, do CPC, pelo que CONCEDO A ORDEM e convolo em 

definitivo os efeitos da liminar outrora deferida, no sentido de ”determinar a 

emissão do CRLV do veículo descrito na inicial”. Isto posto, determino a 

conversão dos depósitos (id. 9361071, 9361067, 9457668 e 13046379) 

em renda para a quitação da CDA n. 2017355782, e consequente baixa de 

eventuais protestos. Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso 

XXII, da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso. Sem honorários 

(Súmulas 512 STF e 105 STJ). Decisão não sujeita ao reexame 

necessário. P. I.C. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1014862-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUPPA-ADMINISTRADORA DE SERVICOS E REPRESENTACOES 

COMERCIAIS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA OAB - MT23881/O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571-O (ADVOGADO(A))

Ademar Santana Franco OAB - MT4255-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Pregoeiro da Equipe de Apoio (IMPETRADO)

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E 

SOCIAL DO VALE DO RIO CUIABA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1014862-52.2020.8.11.0041. IMPETRANTE: LUPPA-ADMINISTRADORA DE 

SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA IMPETRADO: 

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E 

SOCIAL DO VALE DO RIO CUIABA, PREGOEIRO DA EQUIPE DE APOIO 

Vistos, Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LUPPA 

ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 

LTDA, em face do suposto ato coator praticado pelo CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO 

VALE DO RIO CUIABÁ e pelo PREGOEIRO DA EQUIPE DE APOIO, 

consoante os termos explicitados na exordial. É o que merecia relato. 

Fundamento e decido. A inicial não preenche os requisitos legais dos 

artigos 319 e ss do CPC, razão pela qual o presente feito deve ser extinto, 

sem resolução do mérito, pelos argumentos em que passo a expor. 

Extrai-se do dispositivo constitucional que o mandado de segurança é 

cabível para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder 

alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e qualquer que seja sua função. É o 

que se extrai do artigo 5º, LXIX, da CF/88 c/c o art. 1.º, da Lei n.º 

12.016/09, respectivamente: Art. 5º (...). (...); LXIX – conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito liquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do poder público; Art. 1º - Conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com 

abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que 

categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (...) Como 

qualquer outra ação, deve o mandado de segurança preencher os 

pressupostos processuais, havendo, no caso do writ, porém, uma 

condição específica, qual seja, o direito líquido e certo devidamente 

demonstrado. Pois bem. Em detida análise aos fatos, verifico inicialmente, 

flagrante ilegitimidade do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO VALE DO RIO CUIABÁ e 

do PREGOEIRO DA EQUIPE DE APOIO, pois estes não podem figurar no 

polo passivo do presente mandamus, eis que a legitimidade passiva desta 

via é da autoridade que pratica ato ilegal sob o manto do ente público. O 

impetrante não qualificou a autoridade coatora, ou seja, não qualificou a 

pessoa física investida como agente público que praticou o ato ilegal ou 

abusivo. Envereda-se por este talho: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. 

Autoridade coatora, para os efeitos do mandado de segurança, é o agente 

público que pratica o ato impugnado, aquele que tem o dever funcional de 

responder pelo seu fiel cumprimento e o que dispõe de competência para 

corrigir eventual ilegalidade. 2. Em se tratando de mandado de segurança, 

requisito óbvio da petição inicial está na indicação da autoridade coatora. 

A ausência desta implica inépcia da petição inicial, não competindo ao 

Poder Judiciário suprir, de ofício, a falta manifestada nos autos. 3. In casu, 

a impetrante não apontou a autoridade coatora, ensejando a inépcia da 

inicial e, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução de 

mérito, na forma dos artigos 267, inciso I, e 282 do Código de Processo 

Civil. 4. Sentença reformada. 5. Agravo retido prejudicado. 6. Apelo e 

Remessa Oficial, tida por interposta, providos. (TRF 1ª R.; AC 

0020029-18.2005.4.01.3400; Primeira Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. 

Emmanuel Mascena de Medeiros; DJF1 14/04/2016). Destarte, verifico a 

flagrante ilegitimidade dos impetrados, devendo, assim, o feito ser extinto. 

Dispõe o art. 10 da Lei 12.016/2009, in verbis: Art. 10. A inicial será desde 

logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado 

de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando 

decorrido o prazo legal para a impetração. Peço vênia para transcreve o 

entendimento de nosso Egrégio Tribunal de Justiça, v.g.: AGRAVO 

REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA –INDEFERIMENTO DA INICIAL 

– ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA – EMENDA DA 

INICIAL – CORREÇÃO DA AUTORIDADE COATORA – IMPOSSIBILIDADE – 

DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO DEVE SER MANTIDA – RECURSO 

IMPROVIDO. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça 

é de que a impetração do mandado de segurança deve ser dirigida contra 

aquela autoridade que detenha poderes e meios para efetuar o 

desfazimento do ato. Não é cabível oportunizar emenda da inicial, em 

mandado de segurança, para alteração do polo passivo por indicação 

errônea da autoridade. (AgR 39339/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. 

ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/08/2014, Publicado no DJE 15/08/2014). 

Portanto, o feito carece dos requisitos de procedibilidade, cuja carência da 

ação enseja a extinção de plano do processo, ante a ilegitimidade passiva 

dos impetrados. Ex Positis, com escoro no art. 10 da Lei 12.016/2009 c/c 

art. 330, inciso II, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a inicial do 

presente Mandado de Segurança, ante a falta de legitimidade passiva dos 

impetrados e, por conseguinte; JULGO e DECLARO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC c/c o art. 
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10 da Lei 12.016/2009. Sem custas e honorários, face a isenção desta 

ação mandamental. Publique-se. Intime-se. Precluso este decisum, 

certifique-se e proceda-se com às baixas e anotações de praxe, 

arquivando-se o feito. Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1014863-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUPPA-ADMINISTRADORA DE SERVICOS E REPRESENTACOES 

COMERCIAIS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA OAB - MT23881/O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571-O (ADVOGADO(A))

Ademar Santana Franco OAB - MT4255-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI (LITISCONSORTES)

Pregoeiro da Equipe de Apoio (IMPETRADO)

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E 

SOCIAL DO VALE DO RIO CUIABA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1014863-37.2020.8.11.0041. IMPETRANTE: LUPPA-ADMINISTRADORA DE 

SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA IMPETRADO: 

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E 

SOCIAL DO VALE DO RIO CUIABA, PREGOEIRO DA EQUIPE DE APOIO 

LITISCONSORTES: CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI Vistos, 

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LUPPA 

ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 

LTDA, em face do suposto ato coator praticado pelo CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO 

VALE DO RIO CUIABÁ, pelo PREGOEIRO DA EQUIPE DE APOIO e por 

CORECO TERCEIRIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, consoante os termos 

explicitados na exordial. É o que merecia relato. Fundamento e decido. A 

inicial não preenche os requisitos legais dos artigos 319 e ss do CPC, 

razão pela qual o presente feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, 

pelos argumentos em que passo a expor. Extrai-se do dispositivo 

constitucional que o mandado de segurança é cabível para proteger direito 

líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre 

que ilegalmente ou com abuso de poder alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for 

e qualquer que seja sua função. É o que se extrai do artigo 5º, LXIX, da 

CF/88 c/c o art. 1.º, da Lei n.º 12.016/09, respectivamente: Art. 5º (...). 

(...); LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 

liquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando 

o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública 

ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público; 

Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 

líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou 

jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça (...) Como qualquer outra ação, deve o mandado de segurança 

preencher os pressupostos processuais, havendo, no caso do writ, 

porém, uma condição específica, qual seja, o direito líquido e certo 

devidamente demonstrado. Pois bem. Em detida análise aos fatos, verifico 

inicialmente, flagrante ilegitimidade do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO VALE DO RIO CUIABÁ, do 

PREGOEIRO DA EQUIPE DE APOIO e de CORECO TERCEIRIZAÇÕES E 

SERVIÇOS EIRELI, pois estes não podem figurar no polo passivo do 

presente mandamus, eis que a legitimidade passiva desta via é da 

autoridade que pratica ato ilegal sob o manto do ente público. O impetrante 

não qualificou a autoridade coatora, ou seja, não qualificou a pessoa física 

investida como agente público que praticou o ato ilegal ou abusivo. 

Envereda-se por este talho: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. 

Autoridade coatora, para os efeitos do mandado de segurança, é o agente 

público que pratica o ato impugnado, aquele que tem o dever funcional de 

responder pelo seu fiel cumprimento e o que dispõe de competência para 

corrigir eventual ilegalidade. 2. Em se tratando de mandado de segurança, 

requisito óbvio da petição inicial está na indicação da autoridade coatora. 

A ausência desta implica inépcia da petição inicial, não competindo ao 

Poder Judiciário suprir, de ofício, a falta manifestada nos autos. 3. In casu, 

a impetrante não apontou a autoridade coatora, ensejando a inépcia da 

inicial e, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução de 

mérito, na forma dos artigos 267, inciso I, e 282 do Código de Processo 

Civil. 4. Sentença reformada. 5. Agravo retido prejudicado. 6. Apelo e 

Remessa Oficial, tida por interposta, providos. (TRF 1ª R.; AC 

0020029-18.2005.4.01.3400; Primeira Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. 

Emmanuel Mascena de Medeiros; DJF1 14/04/2016). Dessarte, verifico a 

flagrante ilegitimidade dos impetrados, devendo, assim, o feito ser extinto. 

Dispõe o art. 10 da Lei 12.016/2009, in verbis: Art. 10. A inicial será desde 

logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado 

de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando 

decorrido o prazo legal para a impetração. Peço vênia para transcreve o 

entendimento de nosso Egrégio Tribunal de Justiça, v.g.: AGRAVO 

REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA –INDEFERIMENTO DA INICIAL 

– ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA – EMENDA DA 

INICIAL – CORREÇÃO DA AUTORIDADE COATORA – IMPOSSIBILIDADE – 

DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO DEVE SER MANTIDA – RECURSO 

IMPROVIDO. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça 

é de que a impetração do mandado de segurança deve ser dirigida contra 

aquela autoridade que detenha poderes e meios para efetuar o 

desfazimento do ato. Não é cabível oportunizar emenda da inicial, em 

mandado de segurança, para alteração do polo passivo por indicação 

errônea da autoridade. (AgR 39339/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. 

ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/08/2014, Publicado no DJE 15/08/2014). 

Portanto, o feito carece dos requisitos de procedibilidade, cuja carência da 

ação enseja a extinção de plano do processo, ante a ilegitimidade passiva 

dos impetrados. Ex Positis , com escoro no art. 10 da Lei 12.016/2009 c/c 

art. 330, inciso II, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a inicial do 

presente Mandado de Segurança, ante a falta de legitimidade passiva dos 

impetrados e, por conseguinte; JULGO e DECLARO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC c/c o art. 

10 da Lei 12.016/2009. Sem custas e honorários, face a isenção desta 

ação mandamental. Publique-se. Intime-se. Precluso este decisum, 

certifique-se e proceda-se com às baixas e anotações de praxe, 

arquivando-se o feito. Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001257-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ESTIVA E PARTICIPACOES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA OAB - GO33223 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇAO E MONITORAMENTO 

AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Vistos, Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por Agropecuária Estiva e 

Participações Ltda. acoimando de ilegal e arbitrário ato do Superintendente 

de Regularização Ambiental da SEMA do Estado de Mato Grosso, 

consubstanciado na demora para conclusão do Processo Administrativo 

nº MT-5107065-FEDFA2579C8F4D5691643FEE6BB73235, de inscrição do 

seu imóvel rural no cadastro ambiental rural, aderindo ao Programa de 

Regularização Ambiental. Aduz, em síntese, que aderiu ao programa de 

regularização ambiental, na forma e prazos determinados pela Lei 

Complementar nº 592, de 26 de maio de 2017, promovendo a inscrição de 

seu imóvel no Cadastro Ambiental Rural junto à Secretaria de Estado do 
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Meio Ambiente sob o protocolo nº MT – 5107065 - 

FEDFA2579C8F4D5691643FEE6BB73235, por meio do novo sistema de 

cadastro (SIMCAR). Alega que decorridos quase 6 (seis) meses da 

adesão ao programa de regularização ambiental, seu requerimento ainda 

não foi analisado, não tendo inclusive uma previsão de apreciação. 

Esclarece que a demora na análise do pedido de regularização ambiental, 

o impede de realizar o planejamento ambiental e econômico do uso e 

ocupação do imóvel rural, obtenção de autorizações e licenças que 

envolvem a supressão de vegetação nativa; acesso a créditos agrícolas, 

em qualquer de suas modalidades, com taxas de juros menores, bem 

como limites e prazos maiores que o praticado no mercado, os quais serão 

restringidos aos imóveis regularizados a partir de 31 dezembro de 2017; 

geração de créditos tributários por meio da dedução das Áreas de 

Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito da base de 

cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR; isenção de 

impostos para os principais insumos e equipamentos, dentre outros 

benefícios. Em face do exposto, pugnou pela concessão de liminar para 

determinar à autoridade que aprecie o CAR apresentado pelo impetrante. 

No mérito requereu a confirmação da liminar. Liminar deferida 

(id.11467741). Informações do Estado de Mato Grosso acostadas no id. 

11907906. Manifestação do Ministério Público (id.12394736). Vieram-me 

conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Segundo dispõe o artigo 

5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, “conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso 

de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica 

no exercício de atribuições do Poder Público”. Do dispositivo citado 

extraem-se como requisitos necessários à conquista da tutela 

mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão 

decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública. 

Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos, a saber: 

(a.) no juízo de admissibilidade da ação e sob a forma de condição da 

ação, na modalidade interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária 

fundada na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo 

impetrante, recebe a inicial, analisa o pedido de liminar e determina a 

notificação da autoridade coatora; (b.) no mérito, depois de prestadas as 

informações, onde o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou 

não o mérito do mandamus, ou seja, existência do direito líquido e certo e 

da ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade 

pública. Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito 

líquido e certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo por parte da 

autoridade coatora, neste momento processual, configuram o próprio 

mérito da impetração. No caso em tela, a impetração do presente writ 

cinge-se à verificação da violação a direito líquido e certo da impetrante 

em ter seu processo administrativo concluído. Com efeito, o tema referido 

foi tratado por ocasião da decisão liminar nos seguintes termos: É cediço, 

nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a concessão 

de medida liminar, faz mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni juris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Pois bem. Acerca do tema, a Lei 

Estadual nº 7.692/02, que regulamenta o processo administrativo no 

âmbito da Administração Pública Estadual, assim dispõe no que interessa 

ao caso concreto: “Art. 37 O prazo máximo para decisão de 

requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública 

Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente 

estabelecido. § 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado 

poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo 

previsão legal em contrário. § 2° Quando a complexidade da questão 

envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a 

autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, 

sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior. § 3° O disposto no § 1º 

deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o 

requerimento.” Desta maneira, transpondo o supramencionado dispositivo 

ao caso concreto, resta evidenciado o fumus boni juris necessário à 

concessão da liminar vindicada, porquanto o documento carreado 

demonstra que o processo administrativo de interesse do impetrante 

encontra-se paralisado há quase um ano, em franca violação aos 

princípios da legalidade, da razoável duração do processo e da eficiência. 

O periculum in mora, por sua vez, decorre do fato de que a não análise do 

pedido de progressão pretendida pelo impetrante pode impedir ou retardar 

a concessão de aumento da sua remuneração. Portanto, presentes os 

requisitos legais exigidos, é de rigor a concessão da liminar, consoante se 

observa do seguinte precedente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - 

MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA 

NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA 

RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - APLICAÇÃO DO PRAZO 

ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL - PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS 

NORMAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - RECURSO DESPROVIDO 

- SENTENÇA RATIFICADA. 1 - A demora, injustificada, da análise do 

procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do Impetrante e 

viola o princípio da duração razoável do processo. 2 - ''Em vista do 

princípio da hierarquia das normas, deve prevalecer o prazo estabelecido 

na Lei Estadual e não na Resolução''. (AI 112116/2014, DES. MÁRCIO 

VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no 

DJE 06/07/2015)” (Apelação / Remessa Necessária 112848/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017.” Nesse viés, considerando que 

a liminar exauriu o objeto da ação, não havendo nos autos qualquer 

elemento de convicção que permita conclusão em sentido diverso daquele 

já alcançado, a procedência do pedido é medida que se impõe. Dispositivo. 

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma 

do art. 487, I, do CPC, pelo que CONCEDO A ORDEM e convolo em 

definitivo os efeitos da liminar outrora deferida. Sem custas conforme o 

disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso. 

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ). Nos termos do art. 14, 

parágrafo primeiro, da Lei n. 12016/2009, a presente sentença está sujeita 

a reexame necessário. Razão disso, decorrido o prazo para recursos 

voluntários, remetam-se os autos ao e. TJMT, com nossas homenagens. P. 

I.C. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (assinado digitalmente) 

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1010535-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN SABINO CORREA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILBER NORIO OHARA OAB - MT8261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

DELEGADO GERAL ADJUNTO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos etc., Trata-se de 

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por IVAN 

SABINO CORREA contra ato do DELEGADO GERAL ADJUNTO DA POLÍCIA 

JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO. Postergada a análise 

da liminar (id.18709370). Informações prestadas pela parte impetrada no 

id.19583709. No id.22746652 o impetrante afirma que foi revogada a 

decisão administrativa objeto deste writ, razão pela qual requer a extinção 

do feito. Manifestação do Ministério Público (id.22787255). Vieram-me 

conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Em razão da informação 

constante no id.22746652, ocorreu a perda superveniente do objeto desta 

ação, devendo o processo ser extinto, sem resolução de mérito, pois no 

caso em tela, houve a mudança nos fatos constitutivos. Acerca desta 

situação, dispõe o art. 493 do CPC: Art. 493. Se, depois da propositura da 

ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no 

julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou 

a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Desta forma, 

não há mais interesse da impetrante no prosseguimento do feito, haja vista 

que não há mais interesse processual por perda de objeto, inexistindo 

razões para o prosseguimento desta lide. Dispositivo. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 485, VI, do CPC. Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso 

XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso. Sem honorários (súmula 

512 STF e 105 STJ). Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos. P. I.C. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1026645-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEPH - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE VINICIUS SELEGHINI FRANZIN OAB - SP300220 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO POSTO FISCAL FLÁVIO GOMES 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Vistos, Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por Aleph Indústria e Comércio 

de Plásticos Ltda. acoimando de ilegal e arbitrário ato do Agente de 

Tributos da SEFAZ/MT, consistente na apreensão de mercadorias 

imanentes ao Termo de Apreensão e Depósito n.º 1136410-8. A liminar 

fora indeferida (id.14819142). Intimada a parte impetrante para recolher a 

diligencia do oficial de justiça, essa permaneceu inerte (id.15765579). 

Acórdão manteve a decisão que negou a liminar (id.29798018). É o 

essencial. Decido. O Estabelece o § 1º do art. 485 do CPC, que “o 

processo será extinto por abandono, quando a parte autora por mais de 

30 (trinta) dias, não promover os atos e as diligencias que lhe couber”. No 

caso dos autos, a parte impetrante, mesmo devidamente intimada para 

recolher a diligência do oficial de justiça, providência imprescindível à 

regular tramitação do feito, permanece inerte por mais de 30 (trinta) dias. 

Em verdade, o processo está em típico estado de abandono; insistir em 

sua tramitação importa em desperdício dos escassos recursos 

empregados na gestão do acervo em trâmite nesta unidade judiciária. 

Deste modo, caracterizada a desídia da parte, resta inviável a análise do 

direito pleiteado na ação mandamental, sendo a decisão extintiva a única 

admissível na espécie. À propósito, “o desatendimento imotivado aos 

comandos judiciais para dar andamento ao feito, notadamente com vistas 

à promoção da citação da adversa parte, preenchendo, assim, os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo, enseja a extinção da ação” (TJDFT, Processo: 

20150310251446 0024834-67.2015.8.07.0003; Orgão Julgador: 3ª TURMA 

CÍVEL; Publicação: Publicado no DJE : 19/04/2017 . Pág.: 209/219; 

Julgamento: 8 de Março de 2017; Relator: Gilberto Pereira de Oliveira). 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC. Sem custas conforme o disposto 

no artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso. Sem 

honorários (súmula 512 STF e 105 STJ). Com o trânsito em julgado, 

arquive-se os autos. P. I.C. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

(assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038521-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Estado do Mato Grosso - PROCON (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal, no 

autos do processo acima identifricado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002888-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE CERQUEIRA DA SILVA SILVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

SECRETARIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da sentença, cuja parte dispositiva a seguir transcrita, proferida 

nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. SENTENÇA:´"ISTO POSTO, consoante 

fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas, CONCEDO A 

SEGURANÇA pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente 

deferida, para determinar à autoridade coatora que proceda com o 

imediato licenciamento e com a liberação, relativa ao veículo 

RENAULT/SANDERO EXP1016V, PLACA OBO3775, CHASSI Nº 

93YBSR7RHEJ872688 e RENAVAN N. 00591555360 , de propriedade da 

Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada 

no sistema do órgão de fiscalização, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC/2015. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à 

Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra 

do art. 13 da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários advocatícios, 

nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira 

do art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo 

de submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no 

art. 496, § 4º, I do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 7 de novembro de 

2019. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004073-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA METELLO DINIZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT11190-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E 

FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO PÚBLICO DO 

SISTEMA PENITENCIÁRIO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação, nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049685-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal, no 

autos do processo acima identifricado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO
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Processo Número: 1058777-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR OAB - 768.252.993-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ALEXANDRE DE ANDRADE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

 

DESAPROPRIAÇÃO N. 1058777-88.2019.8.11.0041 (PJE 1) Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para se manifestar em 05 dias a respeito da 

documentação juntada pelo Município, especialmente o novo laudo de 

avaliação, com novos valores. No mais, certifique-se o decurso de prazo 

para apresentar contestação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 03 de 

março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1028120-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROZ DOS SANTOS CASTANHARO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT13945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifique-se a 

autoridade coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão. 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, 

consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro 

vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no 

presente feito, nos termos do art. 12.016/09. Nos termos do Procedimento 

de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil, uma vez presentes os requisitos, defiro a 

gratuidade da justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008287-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELLA ALBUQUERQUE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

ISTO POSTO, com base nas alegações acima tecidas, DEFIRO A LIMINAR 

vindicada para o fim de determinar à autoridade coatora que expeça o 

licenciamento referente ao veículo marca/modelo Yamaha Neo, ano 

2008/2008, placa NJC-3554, RENAVAM nº 00962423025 e Chassi nº 

9C6KE1000080011296 (ID nº 30189147), independentemente do 

pagamento prévio das multas, bem como determino a suspensão das 

multas de trânsito indicadas pela Impetrante, até ulterior decisão de mérito 

a ser proferida neste writ. Notifique-se a autoridade Impetrada 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações de praxe e, na oportunidade, intime-a do teor 

desta decisão (art. 7º, I da Lei nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, 

para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009). 

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, ouça-se o 

Ministério Público no prazo de 10 (dez) dias, e, por fim, voltem-me 

conclusos para sentença (art. 12 e parágrafo único da Lei nº 12.016/09). 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, servindo a presente de mandado.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1017790-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO ALVES LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA OAB - MT21278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2- PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002964-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. E. D. O. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. G. D. P. D. S. M. D. E. D. C. (IMPETRADO)

D. D. R. H. (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Bandeirantes, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, 

etc. Indefiro o pedido de reconsideração pelas razões aduzidas na 

decisão de ID nº. 28775169. No mais, cumpra-se a decisão de ID nº. 

28775169, com a notificação das autoridades coatoras, para, no prazo de 

10 (dez) dias, prestarem as informações de praxe, e, na oportunidade 

intime-as do teor desta decisão. Cumpra-se. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1058326-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BARBOSA DE SOUZA OAB - AM11041 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 
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Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Coordenadora de gestão de pessoas da secretaria municipal de educação 

de Cuiabá

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1011123-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JIORDANA SILVA RAMOS NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Bandeirantes, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a 

vindicada. Notifiquem-se as autoridades coatoras, para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestarem as informações de praxe, e, na oportunidade 

intime-as do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do 

Município sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para 

que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei 

nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, 

para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 

12.016/09. Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, 

voltam-me os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004596-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (ADVOGADO(A))

HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI OAB - 10.638.136/0001-85 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Vistos, etc. Antes de analisar a liminar, entendo por bem ouvir a 

autoridade apontada como coatora, para depois examinar o pleito. 

Notifique-se a autoridade coatora para que, em dez ( 10 ) dias preste as 

informações. Após, cls. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005881-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDENILSON DOS SANTOS MENALDI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT10833-O (ADVOGADO(A))

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1046285-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONETIZE MASTER SERVICE LTDA. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO TEIXEIRA OAB - RS72225 (ADVOGADO(A))

LAURA SFAIR DA SILVA OAB - RS35481 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Pregoeiro da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) PROCESSO Nº 

1046285-64.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Intime-se a parte Autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar o seu interesse no feito, sob pena de 

extinção. Findo o prazo, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 

de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016564-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO DO NASCIMENTO ALMEIDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE FRANCA OAB - MT16096-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR / SUPERVISOR DO UOF POSTO FISCAL FLÁVIO GOMES 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) PROCESSO Nº 

1016564-33.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Intime-se a parte Autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre o Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas – IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2). 

Findo o prazo, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de abril de 

2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015913-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIC AMAZONIA S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CARMO DE ASSIS JUNIOR OAB - SP204541 (ADVOGADO(A))

THAYSE CRISTINA TAVARES OAB - SP273720 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procuradoria do Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1015913-98.2020.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Cuida-se a espécie de Ação Anulatória com pedido de 

antecipação de tutela, proposta por BIC AMAZONIA S/A, em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO ambos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe, objetivando liminarmente que seja determinada à requerida 

que suspenda a exigibilidade dos valores lançados por meio do Termo de 

Apreensão e Depósito nº 1124082-2, bem como da medida cautelar 

administrativa que suspendeu a inscrição estadual da empresa, 

restabelecendo-a, de modo que a Autora possa continuar suas 

operações, até decisão de mérito. Ampara a sua pretensão à vista do 

fumus boni iuris e do periculum in mora. Com a inicial vieram os 

documentos eletronicamente acostados. Em síntese, é o relato. 

Fundamento e decido. Primeiramente, verifico que não se aplica a 

conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a 

Fazenda Pública Estadual já se manifestou pelo desinteresse na 

conciliação, bem como a parte Autora se pronunciou pela desnecessidade 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 393 de 665



do procedimento conciliatório ante a natureza indisponível de seu direito, 

daí por que deixo de aplicar tal providência, até mesmo para garantir o 

princípio da razoável duração do processo. No mais, para a concessão da 

tutela provisória de urgência se faz necessário se comprovar a evidência 

da probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Em cotejo dos interesses e 

direito debatido no caso em tela, diante da possibilidade de dano 

irreparável a requerente, a concessão da tutela antecipada contra a 

Fazenda Pública, não esbarra nas hipóteses de vedações impostas pelo 

art. 1º da Lei 9.494/97, razão pela qual perfeitamente possível a 

antecipação do provimento. Deste modo, resta observar se presentes os 

requisitos necessários ao deferimento da medida excepcional. Cuida-se 

de Ação Anulatória, na qual a requerente objetiva a tutela de urgência 

para que seja determinada à requerida que suspenda a exigibilidade dos 

valores lançados por meio do Termo de Apreensão e Depósito nº 

1124082-2, bem como da medida cautelar administrativa que suspendeu a 

inscrição estadual da empresa, restabelecendo-a, de modo que a Autora 

possa continuar suas operações, até decisão de mérito. Em análise detida 

dos autos, entendo que não houve, prima facie, demonstração de que 

houve qualquer ilegalidade na autuação fiscal, até porque verifica-se que 

o ato administrativo está em conformidade com os princípios norteadores 

dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da 

verossimilhança das alegações da Autora. Isso porque, a documentação 

apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma 

vez que a requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade 

no ato administrativo praticado. Da mesma forma, não há prestação de 

caução, em dinheiro, para que seja determinada a exigibilidade do crédito 

tributário, como sói a hipótese prevista no art. 151, II do CTN. Nesse 

sentido, há precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – 

PROCON – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DO ART. 273, DO 

CPC – RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Na tutela antecipada, 

mais do que em qualquer outra hipótese, está consagrado o princípio do 

livre convencimento motivado do juiz, diante da subjetividade envolvida na 

questão em comento. Ausentes os requisitos do art. 273 do CPC, impõe-se 

o improvimento do recurso e, de consequência, a manutenção da decisão 

agravada”. (AI, 59420/2010, DES.MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 10/08/2010, Data da publicação no DJE 

08/09/2010) – Destacamos. Nesse diapasão, o artigo 151 do Código 

Tributário Nacional estabelece as causas de suspensão da exigibilidade 

do crédito tributário, litteris: “Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do 

crédito tributário: I – moratória; II – o depósito do seu montante integral; III – 

as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do 

processo tributário administrativo; IV – a concessão de medida liminar em 

mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela 

antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento”. 

Assim, após análise aos autos, percebe-se, que não há pedido subsidiário 

para oferta de caução a fim de garantir o Juízo acerca do débito discutido, 

por esta razão, saliento que para a suspensão da exigência do crédito 

tributário necessário se faz o deposito integral em dinheiro, nos termos do 

verbete nº 112, do STJ, in verbis: “Súmula nº 112: O depósito somente 

suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”. 

Portanto, ante a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do 

provimento antecipatório, bem como de apresentação de caução (depósito 

integral em dinheiro), tenho por bem indeferir a medida pleiteada. ISTO 

POSTO, consoante fundamentação supra, INDEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Cite-se o Requerido Estado de Mato Grosso, 

por meio da Procuradoria Geral do Estado, para, querendo, apresentar a 

sua defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a 

defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo legal e, após, 

voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001296-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE MOURA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1001296-75.2016.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação. Cite-se o requerido, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Em seguida, 

voltem-me cls. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Outubro de 2017. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002635-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY LEANDRO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

uilzania sobrinho Castanon Salustiano OAB - MT16090-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1002635-69.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Tendo em vista o pedido 

formulado pela parte Autora (ID nº 28595065), salienta-se que o benefício 

da gratuidade da justiça já foi deferido, conforme decisão de ID nº 

10536035. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requererem o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Findo o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de abril 

de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042319-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLACIDO EVERALDO FICAGNA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1042319-93.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Previdenciária 

proposta por PLÁCIDO EVERALDO FICAGNA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados, 

onde objetiva a procedência dos pedidos para que seja determinado ao 

Requerido que proceda ao restabelecimento do seu benefício de 

aposentadoria por invalidez, contados da data de sua cessação. Deu à 

causa o valor de R$ 20.197,00 (vinte mil, cento e noventa e sete reais). Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. A vertente ação 

deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da 

Fazenda Pública, conforme a Lei Federal nº 12.153/2009 e também pelo 

que preceitua, expressamente, a Resolução nº 04/2014 do E. Pleno do 

TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções legais. Nesse sentido 

decidiu recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, julgado 

em 28.11.2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações 

referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e 

da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei 

Federal nº 12.153/2009. No que tange as ações previdenciárias, o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem seguindo o mesmo 

entendimento, asseverando que compete ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da 

causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente 
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da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova 

pericial. Melhor elucidando, imperioso transcrever as seguintes ementas: 

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INSS – 

VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS 

MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – 

TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância 

válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há 

de ser desprovido”. (N.U 0031131-33.2013.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 

22/01/2020) – Destacamos. “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública , ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido”. 

(N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). Além do 

mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, 

torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência 

ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode 

ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º 

da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e X, e 2º, ambos da Resolução nº 

004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 635/2015-PRES. e no 

Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a 

análise e julgamento da presente ação. Por fim, determino à Secretaria 

Unificada da Fazenda Pública que proceda com a devida baixa definitiva 

no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008444-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITH PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) PROCESSO Nº 

1008444-40.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Considerando a certidão de 

trânsito em julgado acostada (ID nº 24452998), e tendo em vista o término 

da prestação jurisdicional, determino a remessa dos autos arquivo com 

todas as baixas. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016529-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIL DE FIGUEIREDO SCAFFA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DA GESTÃO DE PESSOAS DA SEPLAG (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº: 1016529-73.2020.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por GIL DE FIGUEIREDO SCAFFA contra ato 

indigitado coator da lavra do SUPERINTENDENTE DA GESTÃO DE 

PESSOAS DA SEPLAG, todos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão de liminar para que seja determinado à autoridade indigitada 

coatora que conclua o processo 598063/2016 com consequente Elevação 

Horizontal Para a Classe C, até decisão de mérito. Aduz, em apertada 

síntese, que é servidor público estadual, sendo que no dia 28/11/2016, 

requereu através de requerimento administrativo sob o protocolo n. 

598063/2016, sua progressão horizontal para classe C. Contudo, relata 

que até o presente momento não houve resposta ao seu pedido, mesmo 

com várias tentativas junto a Secretária com o objetivo de viabilizar a 

análise conclusiva do requerimento. Escuda a sua pretensão à vista dos 

requisitos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a 

inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que 

passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº. 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). 

Primeiramente cumpre salientar que o Mandado de Segurança é remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida 

liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa resguardar 

“possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, 

razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 
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todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Conforme relatado, o cerne 

da questão posta em litígio é de determinar à autoridade indigitada coatora 

que conclua o processo 598063/2016 com consequente Elevação 

Horizontal Para a Classe C, até decisão de mérito. Analisando detidamente 

os autos, em juízo de cognição sumária, entendo, prima facie, como 

demonstrada a fundamentação da impetração não só pelas alegações da 

peça vestibular, como também, pela documentação a ela acostada. A título 

de esclarecimento, insta salientar que com a edição da Emenda 

Constitucional nº 45/2004, que instituiu o inciso LXXVIII do art. 5º da CF, 

passou a ser considerada garantia constitucional, segundo o princípio da 

eficiência, a razoabilidade da duração dos processos no âmbito judicial e 

administrativo. Assim, vejamos: “LXXVIII a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Do mesmo modo o 

artigo 2º da Lei nº 9.784/99, que “Regula o processo administrativo no 

âmbito da Administração Pública Federal”, estabelece, in verbis: “Art. 2o A 

Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 

legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 

público e eficiência”. A garantia da razoável duração do processo, 

segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de garantia 

constitucional é desdobramento do princípio do direito de ação, 

estabelecido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, já que a tutela a ser 

realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de realizar, eficazmente, 

aquilo que o ordenamento jurídico material reserva à parte, sendo que 

eficaz é a tutela jurisdicional prestada tempestivamente, e não tardiamente. 

Todavia, a busca da celeridade e razoável duração do processo como 

direito fundamental, deve obedecer a uma regularidade temporal, não se 

podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, 

a conclusão de procedimento administrativo. Com efeito, impõe-se aos 

agentes administrativos o cumprimento estrito do dever de boa 

administração, e que por sua vez não se confunde com uma velocidade 

excessiva, nem com delongas demasiadas, em flagrante desrespeito a 

outros valores constitucional-processuais inerentes ao Estado 

Democrático de Direito. Nesse diapasão, compete à Administração Pública 

organizar o seu sistema de apuração disciplinar de modo que a sua 

jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental 

direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, 

observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, 

estabelecidos no art. 5º, LV da CF/88. No mesmo sentido, trago à colação 

o entendimento do ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles, in Direito 

Administrativo Brasileiro, 19ª edição, p. 98: “Quando não houver prazo 

legal, regulamentar ou regimental para a decisão, deve-se aguardar por 

um tempo razoável a manifestação da autoridade ou do órgão competente, 

ultrapassado o qual o silêncio da Administração converte-se em abuso de 

poder, corrigível pela via judicial adequada, que tanto pode ser ação 

ordinária, medida cautelar, mandado de injunção ou mandado de 

segurança. Nesse caso, não cabe ao Poder Judiciário praticar o ato 

omitido pela Administração, mas, sim, impor sua prática, ou desde logo 

suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o direito do postulante, 

violado pelo silêncio administrativo”. E, fazendo uma complementação ao 

acima estatuído, o ilustre doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, em 

sua obra Manual de Direito Administrativo, Lumen Juris, 2007, p. 24, anota 

que “vale a pena observar, entretanto, que o princípio da eficiência não 

alcança apenas os serviços públicos prestados diretamente à 

coletividade. Ao contrário, deve ser observado também em relação aos 

serviços administrativos internos das pessoas federativas e das pessoas 

a elas vinculadas”. Nesse contexto, a conclusão ditada pelo princípio da 

eficiência, é que a autoridade Impetrada, no exercício da atividade 

administrativa, devem manifestar-se em tempo razoável acerca do pedido 

dos Impetrantes, não lhe sendo lícito omitir-se ou postergar 

indefinidamente a sua análise, sob pena de abuso de poder, haja vista que 

a ausência de análise do Processo Administrativo nº 598063/2016, se 

mostram letárgicos e despropositados, o que fatalmente fere dispositivo 

constante do provimento nº 56/2014 – CGJ e do artigo 49 da Lei Federal nº 

9.784/1999, que prevê prazo máximo de 60 (sessenta) dias para proferir 

decisão de requerimentos de qualquer espécie. “Provimento nº. 

56/2014-CGJ – considerando as tratativas das comissões de assuntos 

fundiários e registros públicos desta corregedoria geral de justiça sobre a 

necessidade de exigência de carta de anuência e a segurança jurídica 

que ela traz apara problemas de retificação de imóvel rural e averbação 

de georreferenciamento; [...] O prazo para emissão de carta de anuência 

pelo INTERMAT é de 60 (sessenta) dias contados da data de seu 

requerimento, desde que devidamente instruído com os documentos 

exigidos no item 6.3.4.4”. O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

assim dispõe sobre assunto: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. 

PEDIDO DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE 

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA 

ADMINISTRAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. 

ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍIPIOS DA PROPORCIONALIDADE, 

DA RAZOABILIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO 

PROCESSO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. 1. Como se trata de 

mandado de segurança impetrado por servidor público civil distrital contra 

ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, 

consubstanciado na ausência de apreciação do requerimento 

administrativo do impetrante, visando a conversão do tempo especial em 

comum para fins de aposentadoria voluntária, deve-se analisar, 

tão-somente, se a autoridade impetrada incidiu na alegada omissão, isto é, 

se a demora é, ou não, razoável. 2. No caso dos autos, a legislação não 

estabelece prazo para a Administração Pública responder requerimento de 

conversão de tempo especial em tempo comum para fins de aposentadoria 

voluntária, razão pela qual o operador do direito, diante da omissão 

legislativa, deve integrar a norma para definir qual seria o prazo adequado. 

3. Nos casos em que a lei não define um prazo para a conclusão do 

processo administrativo, é comum utilizar-se, por analogia, do prazo de 30 

(trinta) dias, previsto no artigo 173 da Lei Complementar Distrital n.º 

840/2011, e no artigo 49 da Lei Federal n.º 9.784/1999, aplicável aos atos 

e processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta 

do Distrito Federal por autorização expressa da Lei Distrital n.º 

2.834/2001. 4. Todavia, o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável 

motivadamente por igual período, é exíguo para os processos 

administrativos referentes à aposentadoria de servidor público, porquanto 

se trata de feito complexo. Assim, deve-se admitir que tais processos 

sejam decididos em prazo maior. 5. De outro lado, a demora da autoridade 

impetrada em mais de 09 (nove) meses para decidir o pedido do impetrante 

viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e 

da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e 

certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento. 6. O 

reconhecimento judicial da omissão administrativa ilegal acarreta a 

concessão da segurança para determinar à autoridade impetrada que 

pratique o ato, exteriorizando a manifestação volitiva da Administração 

Pública, não sendo possível ao Judiciário intervir na esfera administrativa e 

proceder, desde logo, à conversão do tempo especial em comum e 

conceder a aposentadoria voluntária ao impetrante. 7. Segurança 

parcialmente concedida para determinar ao Secretário de Estado de Saúde 

do Distrito Federal que decida, no prazo de 15 (quinze) dias contados de 

sua intimação, o pedido do impetrante de conversão do tempo especial em 

comum para fins de aposentadoria voluntária, da forma como entender de 

direito”. (TJ-DF - MSG: 20150020078844, Relator: ROBERVAL CASEMIRO 

BELINATI, Data de Julgamento: 22/09/2015, Conselho Especial, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 01/10/2015 . Pág.: 16). Presente, portanto, 

o fumus boni iuris, pois a análise do pedido administrativo em prazo 

razoável é corolário do princípio da eficiência, assim como da moralidade e 

da razoabilidade da Administração Pública, até porque os deveres 

decorrentes dos incisos do art. 5º têm como destinatários mais o Poder 

Público e seus agentes em qualquer nível do que os indivíduos em 

particular. A inviolabilidade dos direitos assegurados impõe deveres a 

todos, mas especialmente às autoridades e detentores do poder. E 

corroborando com o acima exposto, trago à colação o entendimento 

firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, in verbis: 

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

REQUERIMENTO DE ANISTIA. PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO. 

PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. 1. A todos é assegurada a razoável duração do 

processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de 
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garantia constitucional, não se podendo permitir que a Administração 

Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento 

administrativo. 2. A despeito do grande número de pedidos feitos ao 

Ministro da Justiça e dos membros da Comissão de Anistia, seu órgão de 

assessoramento, serem pro bono, aqueles que se consideram atingidos 

no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, por 

motivação exclusivamente política, não podem ficar aguardando, 

indefinidamente, a apreciação do seu pedido, sem expectativa de solução 

num prazo razoável. 3. Ordem concedida.”. (MS 10.792/DF, Rel. Ministro 

HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10.05.2006, DJ 

21.08.2006 p. 228) – Destacamos. No mesmo sentido tem se posicionado 

o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: 

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE 

SEGURANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 

DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 

DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - APLICAÇÃO DO PRAZO 

ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL - PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS 

NORMAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - RECURSO DESPROVIDO 

- SENTENÇA RATIFICADA. 1 - A demora injustificada da análise do 

procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e 

viola o princípio da duração razoável do processo. 2 - ''Em vista do 

princípio da hierarquia das normas, deve prevalecer o prazo estabelecido 

na Lei Estadual e não na Resolução''. (AI 112116/2014, DES. MÁRCIO 

VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no 

DJE 06/07/2015)”. (Apelação / Remessa Necessária 116392/2014, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. O periculum in 

mora resta evidente na medida em que a demora na análise do processo 

administrativo objeto da presente demanda acarretará em diversos 

prejuízos financeiros para si. Destarte, entendo presentes e verificados 

os requisitos exigidos para a concessão da liminar almejada no presente 

mandamus. ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, DEFIRO A 

LIMINAR vindicada para o fim de determinar à autoridade coatora que 

proceda com a análise do Processo Administrativo nº 598063/2016, no 

prazo de 10 (dez) dias. Deixo de fixar astreintes, porquanto tal 

providência tem-se mostrado ineficaz para a obtenção de efetividade das 

ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no caso de desobediência, 

poderão ser determinadas outras medidas para a obtenção da liminar (art. 

537, CPC/2015). Notifiquem-se as autoridades coatoras enviando-lhes a 

segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as 

informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas do teor desta 

decisão (art. 7º, I, Lei nº. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do 

Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que 

querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei nº. 12.016/2009). Após, 

remetam-se os autos ao ilustre representante do Parquet, nos termos do 

art. 12 da Lei nº 12.016/09, para que se manifeste no presente feito, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, decorrido o prazo das informações, 

prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006291-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI LUIZ NERVIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº 1006291-34.2016.8.11.0041 (PJE 

03) Vistos, etc. Cumpra-se a decisão superior. A vertente ação deveria 

ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da 

Fazenda Pública, conforme a Lei Federal nº 12.153/2009 e também pelo 

que preceitua, expressamente, a Resolução nº 04/2014 do E. Pleno do 

TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções legais. Nesse sentido 

decidiu recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, julgado 

em 28.11.2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações 

referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e 

da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei 

Federal nº 12.153/2009. Além do mais, a competência do Juizado 

mencionado é absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso declinar da 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante 

disso, e considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos 

termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio 

pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, 

IX e X, e 2º, ambos da Resolução nº 004/2014/TP, bem como com amparo 

na Portaria nº 635/2015-PRES. e no Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. 

Por fim, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda 

com a devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006291-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI LUIZ NERVIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N°: 1006291-34.2016.8.11.0041 (PJE 

3). BLOQUEIO BACEN-JUD Vistos, etc. Trata-se de pedido de bloqueio 

formulado pelo autor SIDINEI LUIZ NERVIS (ID n° 8094267), (CPF: 

535.843.761-49), na importância de R$ 384,00 (trezentos e oitenta e 

quatro reais), referente ao fornecimento do medicamento denominado 

“Equipo Gravitacional (60 unidades por mês) e os Frascos para Dieta 

Enteral (15 unidades por mês)”, para 03 (três) meses de tratamento, 

necessários para a manutenção de sua saúde, devendo o valor ser 

transferido da Conta Única do Estado para a conta corrente das 

fornecedoras do produto. O ente público, por meio da PGE, foi intimado 

pessoalmente para que providenciasse o cumprimento da decisão, mas 

quedou-se inerte, assim, verifica-se que tem se tornado regra os 

descumprimentos das ordens judiciais, sendo possível o seu cumprimento 

apenas com o bloqueio nos numerários. Em síntese, é o relato. 

Fundamento. Decido. Pois bem. A desobediência à ordem legal de 

funcionário público constitui CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – tipificado no art. 

330 do CP. Destarte, a Lei Federal nº 1.079/50 dispõe que: Art. 12. São 

crimes de responsabilidade contra as decisões judiciárias: 1) impedir, por 

qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder 

Judiciário. É inconcebível a recalcitrância do Requerido em obedecer à 

ordem judicial; tal medida constitui um açoite à Administração da Justiça e 

não coaduna com o Estado Democrático de Direito. Impõe-se, portanto, o 

cumprimento imediato da ordem, com responsabilização das referidas 

autoridades pelo seu descumprimento, máxime considerando-se que 

houve tempo mais do que hábil para que o ENTE PÚBLICO a cumprisse. 

Igualmente, impõe-se a adoção, incontinenti, de medida que vise garantir a 

satisfação do direito assegurado cautelarmente ao Requerente nesta 

ação, velando-se, assim, pelo princípio constitucional do devido processo 

legal na perspectiva processual, corporificado na garantia plena de 

acesso a uma ordem jurídica justa, em que se busca a efetividade da 

tutela jurisdicional e com isso garantir a satisfatividade do jurisdicionado. 

Para tanto, observamos que o Código de Processo Civil estabelece 

mecanismos que permite ao Juiz garantir a efetividade de suas decisões, 

in verbis: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições 

deste Código, incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária;”. Sobre o tema, aliás, em boa hora explica 

Rafael Alvim, verbis: “As medidas atípicas de coerção que, no vigente 

CPC/73, estão previstas nos arts. 461, §5º e 461-A, §3º para os casos de 

cumprimento de sentença envolvendo obrigações de fazer, não fazer e 

entrega de coisa, foram, de certo modo, generalizadas como um 

verdadeiro dever-poder geral de efetivação do juiz pelo art. 139, IV, do 

NCPC, independentemente da natureza da obrigação consubstanciada no 

t í t u l o  e x e c u t i v o . ” 

(http://www.cpcnovo.com.br/blog/2015/11/12/o-dever-poder-geral-de-efe

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 397 de 665



tivacao-do-juiz-no- novo-cpc/). O bem da vida pretendido pelo Requerente 

é a assistência constitucional à saúde, obrigação, indiscutivelmente, 

atribuída ao ente estatal. Parece-nos, portanto, que medida prática mais 

adequada para o cumprimento da obrigação é a busca e apreensão dos 

medicamentos e/ou o bloqueio de valores contra o Requerido. Nestes 

termos é a jurisprudência do STJ, senão vejamos. “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. MOLÉSTIA 

GRAVE. MULTA DIÁRIA E BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS 

PÚBLICAS. 1. Apesar de possível a fixação, pelo juízo ou a requerimento 

da parte, de astreintes contra a Fazenda Pública pelo inadimplemento de 

obrigação de dar, não viola os artigos 461, §§ 4º e 5º do Código de 

Processo Civil o acórdão que conclui ser ineficaz a multa, pois cabe às 

instâncias ordinárias a aferir a adequação dessa medida. 2. As medidas 

previstas no § 5º do artigo 461 do CPC foram antecedidas da expressão 

"tais como", o que denota o caráter não exauriente da enumeração. 3. Não 

obstante o sequestro de valores seja medida de natureza excepcional, a 

efetivação da tutela concedida no caso está relacionada à preservação 

da saúde do indivíduo, devendo ser privilegiada a proteção do bem maior, 

que é a vida. 4. Recurso especial provido em parte.” (REsp 884.422/RS, 

Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07.11.2006, 

DJ 17.11.2006 p. 251) – Destacamos. ISTO POSTO, e à vista da 

fundamentação acima, DETERMINO: Que se proceda ao BLOQUEIO via 

BACEN JUD, do valor total de R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro 

reais), referente ao fornecimento do medicamento denominado “Equipo 

Gravitacional (60 unidades por mês) e os Frascos para Dieta Enteral (15 

unidades por mês)”, para 03 (três) meses de tratamento, necessários 

para a manutenção de sua saúde, devendo o valor ser transferido da 

Conta Única do Estado para a conta corrente das fornecedoras do 

produto da seguinte maneira: a) R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) 

referente o fornecimento de 120 equipos/macro, que deverão ser 

transferido para a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, (Banco do Bradesco, Agência 02647, C/C 0000691-2, CNPJ 

03.533.726/0001-88). b) R$ 144,00, para fornecimento de 90 frascos para 

Dieta Enteral, devendo o valor ser transferido para a conta corrente da 

prestadora de serviço, Drogaria Droga Chick, (Banco Santander, Agência: 

2186, conta corrente: 13001506-1, CNPJ: 03.223.161/0001-32). O autor 

fica obrigado a prestar contas no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se a PGE 

e a parte autora. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 26 de Junho de 

2017. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032333-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO CARLOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO: 1032333-86.2017.8.11.0041. (PJE 

3) Vistos, etc. Arquivem-se os autos com todas as baixas. Intime-se 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002545-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA DA SILVA DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DA SILVA DUARTE OAB - 721.456.091-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1002545-79.2019.8.11.0001 (PJE 

3) Vistos, etc. Nos termos da Portaria nº º 365/2019 e da Resolução 

TJ-MT/TP nº 04/2019, as quais versam sobre a distribuição de novas 

ações relativas à saúde pública, DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

processar e julgar a presente ação e determino a redistribuição dos autos 

à 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, 

mediante compensação. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 

14 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003632-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIR CASTRO PICCININI (AUTOR(A))

DANIEL DARIO DE MELLO (AUTOR(A))

MARIA DE LOURDES GARCIA (AUTOR(A))

JACINTA IRMA GENOVEI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZANCANARO OAB - MT0008739S (ADVOGADO(A))

TAINAH ELITA DE ARRUDA LASMAR WIEDTHEUPER OAB - MT14476/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1003632-52.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Intimem-se as partes para, no 

prazo de 10 (dez) dias, requererem o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Findo o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000396-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA DA SILVA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT11627-O (ADVOGADO(A))

JULIANO ALVES ROSA OAB - MT11722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1000396-92.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Intimem-se as partes para, no 

prazo de 10 (dez) dias, requererem o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Findo o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008520-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON NOGUEIRA DORNELE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1008520-64.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Intimem-se as partes para, no 

prazo de 10 (dez) dias, requererem o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Findo o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000213-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAIR DE OLIVEIRA OAB - MT14547-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº 1000213-53.2018.8.11.0041 (PJE 

03) Vistos, etc. Cumpra-se a decisão superior. A vertente ação deveria 

ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da 
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Fazenda Pública, conforme a Lei Federal nº 12.153/2009 e também pelo 

que preceitua, expressamente, a Resolução nº 04/2014 do E. Pleno do 

TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções legais. Nesse sentido 

decidiu recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, julgado 

em 28.11.2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações 

referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e 

da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei 

Federal nº 12.153/2009. Além do mais, a competência do Juizado 

mencionado é absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso declinar da 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante 

disso, e considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos 

termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio 

pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, 

IX e X, e 2º, ambos da Resolução nº 004/2014/TP, bem como com amparo 

na Portaria nº 635/2015-PRES. e no Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. 

Por fim, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda 

com a devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005218-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA ZAGNER GONCALVES OAB - MT23292/O (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO OAB - MT14225-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico (IMPETRADO)

Gerente da Gerência de Monitoramento e suporte à fiscalização de 

trânsito (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) PROCESSO Nº 

1005218-56.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Intime-se a parte Autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar interesse no feito, sob pena de 

extinção. Findo o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1035968-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON GOMES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1035968-41.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta por WILSON GOMES PEREIRA em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando a procedência dos pedidos para que seja condenado o 

Requerido ao pagamento do terço constitucional incidente sobre 15 

(quinze) dias de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, anteriores 

ao ajuizamento desta ação. Deu à causa o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil 

e quinhentos reais). Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta 

perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal nº 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução 

nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR 

A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções 

legais. Nesse sentido decidiu recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual ficou fixada a competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento 

das ações referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade 

da matéria e da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções 

contidas na Lei Federal nº 12.153/2009. Além do mais, a competência do 

Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso 

declinar da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Diante disso, e considerando que a competência ratione materiae é 

absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, 

declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e X, e 2º, ambos da Resolução nº 

004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 635/2015-PRES. e no 

Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a 

análise e julgamento da presente ação. Por fim, determino à Secretaria 

Unificada da Fazenda Pública que proceda com a devida baixa definitiva 

no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1012043-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

USINA BARRALCOOL S/A (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISA VIEIRA ESPINDOLA OAB - MT19628/O (ADVOGADO(A))

Deivison Roosevelt do Couto OAB - MT8353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado 

de Fazenda (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) PROCESSO Nº 

1012043-84.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado com o escopo de obter decisão para que seja 

suspensa da cobrança do ICMS (Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias) incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição) e a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da 

fatura de energia elétrica da parte Autora. O Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, suspendeu as 

liminares que questionam a legalidade da cobrança de ICMS sobre as 

tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão de energia 

elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, destacando que o fim 

desse recolhimento gera “possibilidade de grave lesão aos cofres 

públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação proferida põe em 

risco a ordem pública e econômica” (Incidente de Suspensão nº 

53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício proferiu nova 

decisão de liminar no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o 

entendimento de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão 

somente até a prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em 

recentíssima decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça 

na ProAfR nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, 

determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, 

em âmbito nacional que versem sobre a questão delimitada. Melhor 

elucidando, transcrevo a ementa da referida decisão: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 399 de 665



satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – 

ProAfR nos EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em 

conformidade à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a 

suspensão do presente processo até ulterior deliberação da Corte 

Superior. Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1026798-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORDAO SANTOS GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMIRES ORMOND DE CARVALHO OAB - MT23102/O-O 

(ADVOGADO(A))

NARYANNE CRISTINA RAMOS SOUZA OAB - MT25949/O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN COLETA DUARTE OAB - MT25266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1026798-11.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Previdenciária 

proposta por JORDÃO SANTOS GUIMARÃES em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados, 

onde objetiva a procedência dos pedidos para que seja determinado o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença e posterior concessão do 

benefício de auxílio doença em auxilio doença acidentário. Deu à causa o 

valor de R$ 9.270,00 (nove mil duzentos e setenta reais). Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. A vertente ação deveria ter sido, 

obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, 

conforme a Lei Federal nº 12.153/2009 e também pelo que preceitua, 

expressamente, a Resolução nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque 

o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, 

único critério que define a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, salvo as exceções legais. Nesse sentido decidiu recentemente o 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas nº 85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual 

ficou fixada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o 

processamento e julgamento das ações referentes à URV e quaisquer 

outras cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade de se realizar 

perícia, salvo as exceções contidas na Lei Federal nº 12.153/2009. No 

que tange as ações previdenciárias, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso vem seguindo o mesmo entendimento, 

asseverando que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o 

processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. 

Melhor elucidando, imperioso transcrever as seguintes ementas: 

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INSS – 

VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS 

MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – 

TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância 

válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há 

de ser desprovido”. (N.U 0031131-33.2013.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 

22/01/2020) – Destacamos. “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública , ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido”. 

(N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). Além do 

mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, 

torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência 

ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode 

ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º 

da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e X, e 2º, ambos da Resolução nº 

004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 635/2015-PRES. e no 

Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a 

análise e julgamento da presente ação. Por fim, determino à Secretaria 

Unificada da Fazenda Pública que proceda com a devida baixa definitiva 

no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038862-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARCOS OLIVEIRA DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT15341-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1038862-53.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Intime-se a parte Autora para 

impugnar a Contestação, no prazo legal. Após, findo o prazo, voltem-me 

os autos conclusos para análise. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de abril de 

2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016187-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILENE RODRIGUES DA FONSECA (IMPETRANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) PROCESSO Nº 

1016187-33.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança por FRANCILENE RODRIGUES DA FONSECA contra ato 

indigitado coator de lavra do SUPERINTENDENTE PENITENCIÁRIO DA 

SEJUDH/MT e o SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO 

PENITENCIÁRIA DA SEJUDH/MT, todos devidamente qualificados, 

objetivando, no mérito, a concessão da segurança, confirmando a liminar 

deferida, para que seja determinada a remoção da Impetrante da 

Penitenciária Major PM Zuzi Alves da Silva, no Município de Água Boa/MT, 

para a Cadeia Pública da Comarca de Barra do Garças/MT. Aduz, em 

síntese, que é servidora pública do Estado de Mato Grosso na função de 

Enfermeira, lotada na Penitenciária Major PM Zuzi Alves da Silva, no 

Município de Água Boa/MT, e que em 06.10.2017 fez pedido de remoção 

alegando tratamento de saúde de seus pais, Vicente Rodrigues da 

Fonseca, 80 anos, e Cecilia Inácia dos Santos, 78 anos, sua dependente, 

conforme consta no assentamento funcional e Declaração de Imposto de 

Renda. Sustenta que seus genitores residem em Pontal do Araguaia/MT, 

cidade adjacente à Barra do Garças/MT, e que ambos realizam tratamento 

médico na cidade de Barra do Garças/MT, portanto, havendo 

disponibilidade de vaga, buscou administrativamente a sua remoção, o que 

foi indeferido, ao argumento de interesse do Estado, por necessidade de 

serviço na lotação de origem. Pontua que juntou todos os documentos 

necessários ao deferimento da remoção, e não pode ficar a mercê apenas 

e unicamente do interesse estatal, não lhe restando alternativa senão a 

impetração do presente mandamus para resguardar o seu direito líquido e 

certo. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. A 

medida liminar foi deferida (ID nº 14287238). A autoridade Impetrada 

manifestou-se nos autos informando o cumprimento da liminar deferida (ID 

nº 14789354). Parecer Ministerial acostado aos autos (ID nº 16032028), 

tendo o ilustre representante do Parquet se manifestado pelo 

prosseguimento do presente feito independentemente do pronunciamento 

daquela instituição. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e decido. Primeiramente, entendo que no 

caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, 

sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/2015. Não é demais salientar que o Mandado 

de Segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que 

estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a 

concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, 

muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação 

dos fatos alegados deve ser feita de plano, razão pela qual o mandado de 

segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Nesse norte, cumpre-me 

trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra 

Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: 

“(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por 

mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si 

todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua 

existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se 

seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Como relatado, trata-se de Mandado de 

Segurança em que busca a Impetrante a concessão da segurança para 

que seja determinada a remoção da Impetrante da Penitenciária Major PM 

Zuzi Alves da Silva, no Município de Água Boa/MT, para a Cadeia Pública 

da Comarca de Barra do Garças/MT. A respeito da remoção de servidor 

público a pedido, a Lei nº 8.112/90 dispõe o seguinte: “Art. 36. Remoção é 

o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo 

quadro, com ou sem mudança de sede. Parágrafo único. Para fins do 

disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção: (...) III - a 

pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da 

Administração: (...) b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, 

companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu 

assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica 

oficial; (...)”. Em igual sentido, a Lei Complementar nº 04/90 dispõe, in 

verbis: “Art. 51 Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de 

oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, 

observada a lotação existente em cada órgão: (...) § 1º A remoção a 

pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, 

companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo 

pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Medica da Secretaria de 

Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas. (...)”. 

Por fim, a Lei nº 8.275/2004, que estabelece critérios para a remoção e 

redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo Estadual, 

determina, em seu art. 10, o seguinte: “Art. 10. O servidor poderá ser 

removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao 

dirigente do órgão ou entidade, observado o interesse da Administração e 

a existência de vaga”. Compulsando os documentos trazidos aos autos, 

entendo que restou plenamente demonstrado o direito líquido e certo da 

Impetrante, em homenagem, nada menos, que ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, fundamento da Constituição Federal em seu art. 1º, III. 

Isso porque a Autora comprovou o cumprimento de todos os requisitos 

legais acima destacados para a remoção a pedido para cuidar da saúde 

de seus pais, idosos, doentes, seus dependentes, exceto no que tange ao 

interesse público. Ora, a Impetrante, enfermeira, que cuida diariamente da 

saúde de terceiros na Penitenciária Major PM Zuzi Alves da Silva, no 

Município de Água Boa/MT, agora se vê tolhida de amparar seus genitores, 

de cuidar da saúde precária deles, no final de suas vidas, unicamente 

porque não existe servidor efetivo na lotação de origem, para ficar em seu 

lugar, ou seja, falta interesse da Administração. Isso não me parece justo, 

digno, humano, correto. Ademais, como visto acima, a Lei nº 8.112/90, em 

seu art. 36, III, alínea “b”, diz que a remoção a pedido, independentemente 

do interesse da Administração, deve acontecer por motivo de saúde do 

dependente que viva às expensas do servidor, e conste do seu 

assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica 

oficial. O motivo de saúde está comprovado: a mãe da Impetrante sofre de 

diabetes tipo 02, hipertensão, neuropatia, micro e macro angiopatia, 

miocardiopatia, dispneia, e necessita de acompanhamento rigoroso, bem 

como faz uso de vários medicamentos, diversas vezes ao dia. Não 

bastasse isso, seu pai possui quadro de acidente vascular cerebral (ID nº 

13604657). Importante deixar claro que o motivo de saúde foi devidamente 

atestado no Laudo Pericial produzido pela Coordenadoria de Perícia 

Médica da Secretaria de Estado Gestão, conforme documento de ID nº 

13604657. De mais a mais, a condição de dependência também foi 

comprovada, tanto na Declaração de Bens e Valores entregue anualmente 

ao órgão público (ID nº 13604673), quanto na Declaração de Imposto de 

Renda (ID nº 13604677). Em ambos os documentos, nota-se 

cristalinamente que a genitora da Impetrante consta como sua dependente. 

De outra banda, o requisito “existência de vaga” também restou 

comprovado, conforme declaração do Diretor da lotação de destino, 

Jailson André Costa e Silva, matrícula 117356, (ID nº 13604657). Assim 

sendo, resta amplamente comprovado o direito líquido e certo que assiste 

à parte Autora, razão pela qual se impõe a concessão da segurança. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação exposta, 

ratificando a liminar anteriormente deferida, CONCEDO A SEGURANÇA 

pleiteada para determinar a remoção da Impetrante da Penitenciária Major 
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PM Zuzi Alves da Silva, no Município de Água Boa/MT, para a Cadeia 

Pública da Comarca de Barra do Garças/MT, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I do CPC/2015. Extraia-se cópia desta decisão, 

encaminhando-a às Autoridades Impetradas/pessoas jurídicas 

interessadas, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei nº 12.016/09. 

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 

do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual. Intime-se. Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 

12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso 

voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do 

reexame necessário da sentença. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de abril de 

2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1034267-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DA COSTA E SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RIBEIRO OAB - MT5127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO N°: 1034267-79.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. À vista da inércia da impetrante em dar 

prosseguimento no feito, resta evidente a aplicação do art. 485, II do Novo 

Código de Processo Civil, cujo ordenamento autoriza o arquivamento dos 

autos e a extinção do processo. Diante disso, é cabível a extinção do feito 

quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes, bem como quando a parte devidamente intimada deixa de 

providenciar as diligências que lhe competia ou abandona a causa por 

mais de 30 (trinta) dias, conforme art. 485, incisos, II e III do NCPC. 

DISPOSITIVO. ISTO POSTO, e consoante a fundamentação supra, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no art. 485, inciso II do Novo Código de Processo Civil. P.I. e após, não 

havendo recurso voluntário, arquivem-se com todas as baixas. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000669-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO JOSE GRACA DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Tatiane de Abreu Sousa Castro OAB - MT0010656A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO - SEDUC 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1000669-32.2020.8.11.0041 

(PJE 3) SENTENÇA. Vistos, etc. Verifica-se que a impetrante pleiteou a 

desistência da presente demanda. Desta feita, HOMOLOGO, por sentença, 

o pedido de desistência, para que surta seus jurídicos efeitos, e, via de 

consequência, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

feito com fulcro no art. 485, VIII do Novo Código de Processo Civil. Sem 

interesse recursal. Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito 

e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de abril de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0004036-09.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZOLINA PULCHERIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0004036-09.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADA: IZOLINA PULCHERIO DA SILVA CPF Nº NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 76849 CDA's Nºs 1999/53878; 2000/114922; 2001/38328; 

2002/109290; e 2003/193650. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.44.043.0098.001 - IPTU’s VALOR DA CAUSA: R$440,92- DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 27/12/2004 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de IZOLINA PULCHERIO DA SILVA – 

CPF Nº NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

inscritos nas CDA's Nºs 1999/53878; 2000/114922; 2001/38328; 

2002/109290 e 2003/193650, referentes ao não pagamento de IPTU’s que 

recaíram sobre o imóvel de Inscrição Municipal nº 01.9.44.043.0098.001, e 

o valor atribuído à causa foi R$145,40- (ID 28751783). A petição inicial 

veio instruída com as CDA’s acima citadas (ID 28751784 e 28751785 – 

p.1). Em 04/02/2005 foi determinada a citação da Parte Executada (ID 

28751783 – p. 1), tendo sido expedida Carta de Citação em 05/04/2007 (ID 

28751785 – p. 4), a qual retornou ao Juízo SEM assinatura de 

recebimento, sob motivo de devolução “Ausente” (ID 28751786 – p. 1/2). 

Em 16/04/2012 o Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

SENTENÇA, julgando extinto o presente processo, com resolução do 

mérito, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO do crédito executado (ID 

28751788). Em 09/05/2014 o Município Exequente interpôs RECURSO DE 

EMBARGOS INFRINGENTES, face a impossibilidade de decretação, ex 

officio, da prescrição, bem como “falhas inerentes ao mecanismo da 

Justiça”, sic, (ID’s 28751789, 28751790 e 28752391 – p. 1). Em 19/07/2019 

o MM°. Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. Jose Arimatea Neves Costa, em 

sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2019, proferiu DECISÃO REJEITANDO OS 

EMBARGOS INFRINGENTES e, consequentemente, mantendo por seus 

próprios fundamentos a sentença atacada (ID 28752391). Em 15/01/2020 

a Secretaria deste Juízo certificou que: “Certifico que o Processo nº 

0004036-09.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28741976). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando 

que o MM°. Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. Jose Arimatea Neves Costa, 

em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2019, proferiu DECISÃO REJEITANDO 

OS EMBARGOS INFRINGENTES opostos pelo Município Exequente (ID 

28752391), DETERMINO ao Sr. Gestor que CUMPRA a referida decisão do 

MM°. Juiz de Direito Auxiliar da CGJ, nos seguintes termos: INTIME (PJe) o 

Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) da decisão de ID 28752391, 

através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos 

dos Arts. 269, § 3º e 270, § único, do CPC. INTIME a Parte Executada 

pessoalmente (ATO ORDINATÓRIO), por Carta Registrada, em homenagem 

aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, 

conforme determinam os Arts. 241, 271 e 274 do CPC. Após o prazo 

recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da 

Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os 

acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. ... § 3º Os 
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despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor 

do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 269. Intimação é o ato pelo 

qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 

2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, em observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de 

Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0026847-94.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERRANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0026847-94.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/11/2004 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SERRANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 

LTDA CNPJ Nº 02.212.937/0003-18 - CONTRIBUINTE 269134. CDA Nº 

224567. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 71234. VALOR DA CAUSA: R$ 441,17- 

DECISÃO 941 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída em 16/11/2004, promovida pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ em desfavor de SERRANA EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 02.212.937/0003-1, tendo como objeto o 

recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 224567, referente ao não 

pagamento de MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO SANITÁRIO E DE 

POSTURAS da Inscrição Municipal n° 71234, e o valor atribuído à causa foi 

R$441,17-(ID 28363824). A petição inicial veio acompanhada da CDA 

supracitada (ID 28366102). Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando detidamente os autos, especificamente a CDA que 

instruiu a petição inicial, observo que a causa de pedir é decorrente de 

MULTA ADMINISTRATIVA, aplicada por infração ao Código Sanitário e de 

Posturas do Município, cuja lavratura compete à Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente. Sabe-se que a RESOLUÇÃO Nº 023/2013/TP do E. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, esta Vara de Execução Fiscal da 

Comarca da Capital possui a seguinte competência: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes dele decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débito fiscais não inseridos em dívida ativa.” Todavia, 

excetuam-se da Resolução acima os executivos fiscais decorrentes de 

dívida de natureza não tributária advinda da infringência a dispositivos 

legais constantes do Código de Defesa do Meio Ambiente e Recursos 

Naturais, ex vi: “RESOLUÇÃO N.º 03/2016/TP... Art. 2º - Compete à Vara 

Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza 

civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do 

trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais 

do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo 

Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes 

ambientais.” (negritei). Dessa forma, esta Ação de Execução Fiscal 

DEVERIA SER DISTRIBUÍDA DIRETAMENTE perante o competente Juízo da 

Vara Especializada do Meio Ambiente desta Comarca da Capital, pois este 

Juízo da Vara de Execução Fiscal – Gabinete 01 da Fazenda Pública 

Municipal – É ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE para processar e julgar 

execuções fiscais que tem por objeto infração ao Código Sanitário e de 

Posturas. Assim, por tais fundamento e por se tratar de competência 

absoluta, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO e DECLINO à Vara 

Especializada do Meio Ambiente, a quem compete processar esta AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0026847.94.2004.8.11.0041, cujo objeto é 

referente à MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO SANITÁRIO E DE 

POSTURAS. Consequentemente, em razão da incompatibilidade de 

Sistemas do PJe e do Apolo, que é o único implantado na Vara 

Especializada do Meio Ambiente da Capital, DETERMINO ao Sr. Gestor 

Judiciário o cumprimento do disposto no inc. III do Art. 61 da RESOLUÇÃO 

nº 03/2018- TJ-MT/TP, verbis: “Art. 61. No caso de declínio de 
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competência, observar-se-ão as seguintes regras: (...) III – o processo 

eletrônico objeto de declínio de competência de uma Unidade Jurisdicional 

ou Órgão Julgador que utiliza o Sistema PJe para outra Unidade 

Jurisdicional ou Órgão Julgador que não utiliza o Sistema PJe, será 

realizado de forma física, devendo Juízo Declinante materializar os autos e 

proceder à remessa ao Juízo Declinado, promovendo a baixa do processo 

eletrônico por incompetência e seu arquivamento.”. INTIME (PJe) o 

Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da 

exordial, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. 

INTIME a Parte Executada, por Carta Registrada, em homenagem aos 

princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, 

conforme determinam os Arts. 241, 271 e 274 do CPC. PUBLIQUE (DJe), 

para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, 

datada registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito mf - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 8º Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de 

mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou 

ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 271. 

O juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016095-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL AÇÃO DECLARATÓRIA Nº 1016095-84.2020.8.11.0001 DATA 

DA DISTRIBUIÇÃO: 07/04/2020 REQTE: MARIA APARECIDA SANTOS CPF 

Nº 293.354.931-04 - IDOSA REQDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ VALOR DA 

CAUSA: R$11.040,00- DECISÃO 332 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA”, proposta eletronicamente via PJe em 

07/04/2020, por MARIA APARECIDA SANTOS – CPF Nº 293.354.931-04 

em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, alegando ter sido surpreendida no 

mês de Março de 2019 ao descobrir “que seu nome estava PROTESTADO 

e NEGATIVADO junto ao 4º Serviço Notarial de Cuiabá e naquela 

instituição de proteção ao crédito por suposta dívida fiscal junto ao 

Requerido”, sic, referente a imóvel que nunca foi de sua propriedade (ID 

31093647). Ao final, requereu a concessão dos benefícios da 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA, a concessão do pedido de TUTELA DE 

URGENCIA PROVISÓRIA para determinar que o “4º Serviço Notarial e 

Registral desta Capital”, sic, promova a imediata sustação dos efeitos do 

referido protesto e, ao final, a procedência desta ação, condenando o 

Município Requerido ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no 

valor correspondente a dez salários mínimos. Deu à causa o valor de 

R$11.040,00- (ID 31093647). A petição inicial veio instruída com os 

documentos de ID’s 31093650 (Declaração de Hipossuficiência e 

Documentos Pessoais); 31093652 (Certidão Positiva e Extrato Serasa); 

31093653 (Protocolo Processo Administrativo); 31093654 (Andamento 

Processo Administrativo); 31093657 (Petição Processo Administrativo); 

31093660 (Extrato do Contribuinte do Imóvel localizado na Quadra 02, Lote 

01, Bairro Jardim Primeiro de Março – onde se confirma a CDA 

protestada); 31093662 (Certidão de Inteiro Teor do Imóvel localizado na 

Quadra 02, Lote 01, Bairro Jardim Primeiro de Março – onde se lê que a 

proprietária se trata da Sra. Helena Francisca Sampaio – CPF n° 

384.652.131-00); 31093664 (DAM – Documento de Arrecadação Municipal 

do Imóvel localizado na Quadra 02, Lote 01, Bairro Jardim Primeiro de 

Março – emitido em nome da Sra. Helena Francisca Sampaio – CPF n° 

384.652.131-00); 31093666 (Certidão Negativa de Débitos Gerais – 

referente ao imóvel de propriedade da Parte Autora). Em 07/04/2020 os 

autos vieram à conclusão. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Inicialmente, DETERMINO ao Sr. Gestor que proceda anotação na 

Distribuição e no Sistema PJe, a PRIORIDADE a que faz jus a Parte 

Requerente, por ser IDOSA, CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO). Acerca do pedido concessão dos benefícios da 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA, não há mais qualquer discussão quanto à 

possibilidade da sua concessão à PESSOA NATURAL, pois tal direito está 

estabelecido expressamente no Art. 98 do CPC, verbis: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” (negritei). 

Com efeito, quanto à PESSOA NATURAL, o Legislador estabeleceu que o 

seu estado de insuficiência é presumido, juris tantum, nos termos do § 3º 

do Art. 99 do CPC, sendo que o ônus de provar a inexistência ou o 

desaparecimento da condição de pobreza é da parte adversa, ex vi: “Art. 

99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, 

na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. ... § 3o. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” (negritei). A jurisprudência 

dos Tribunais pátrios é clara quanto à gratuidade do direito ao acesso à 

justiça, verbis: “TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – JUSTIÇA GRATUITA – 

HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – 

PAGAMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO, MAS ANTES DA EFETIVA CITAÇÃO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para a concessão de justiça 

gratuita, não há exigência de que a parte seja pobre ou necessitada, mas, 

sim, que não possua condições financeiras para custear as despesas 

processuais. 2. O Princípio da Causalidade determina a imposição da 

verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao 

incidente processual.” (AgInt no AREsp 896.802/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º-9-2016, DJe 6-10-2016). 

(negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

COBRANÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PELO 

JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DO ADIMPLEMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS PELA PARTE AUTORA – PREJUÍZO DO SUSTENTO 

PRÓPRIO E DA FAMÍLIA - ART. 5°, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 

RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a parte que 

comprova não possuir condições para arcar com os ônus do processo, 

sem prejuízo próprio e de sua família.” (AI 13126/2016, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 09/06/2017) 

(negritei). Ademais, para a concessão do benefício da gratuidade, basta a 

simples afirmação, na própria petição inicial ou no curso do processo, do 

estado de insuficiência de recursos pela parte requerente. Nesse sentido, 

a jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica, 

ex vi: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) – JUSTIÇA GRATUITA – 

OMISSÃO DO JUIZO DE PISO - POSSIBILIDADE - CELERIDADE DA 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 404 de 665



– AUSÊNCIA DE INDÍCIOS OU PROVAS CONTRÁRIAS – DESEMPREGADO 

– HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - A declaração 

de insuficiência de recursos firmada pela pessoa física é, em princípio, 

bastante para a concessão da assistência judiciária gratuita(...). O 

deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita dá-se de 

acordo com a situação documental existente nos autos, sem prejuízo de 

futura impugnação e revogação em incidente próprio.” (TJMT, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Ap 

54187/2017, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017). 

(negritei). Por tais fundamentos, não havendo nos autos elementos que 

infirmem a precariedade alegada, DEFIRO o pedido de GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA, nos termos do Art. 98 do CPC, para DETERMINAR ao Sr. Gestor 

Judiciário que proceda imediatamente às anotações necessárias na 

Distribuição e no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFICANDO 

nestes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO). Com relação ao pedido de 

TUTELA DE URGÊNCIA de natureza antecipada, a disciplina do Art. 300 do 

CPC exige a presença de dois requisitos, quais sejam: probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, in verbis: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” A propósito, em se tratando de tutela de 

urgência, assevera o Doutrinador e Professor Fredie Didier Jr. que “a sua 

concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade 

do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a 

isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”). Além 

disso, sabe-se que ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o 

ato administrativo está em consonância com a legislação pertinente, com a 

Constituição da República e os Princípios Gerais do Direito, verificando se 

há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, 

interferir no mérito administrativo, segundo jurisprudência pacificada do E. 

Supremo Tribunal Federal, ex vi: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. (...) 

IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO 

ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 

RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO.” (STF, Primeira Turma, Relator: Min. LUIZ FUX, ARE 968607 

AgR, julgado em 26/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 

14-09-2016 PUBLIC 15-09-2016). (negritei) Por outro lado, conquanto a 

Parte Requerente não tenha efetuado previamente o depósito em Juízo, 

conforme disposição contida no Art. 151, inc. II do CTN, é relevante 

salientar que a concessão da tutela antecipada no âmbito das ações 

anulatórias ou declaratórias não pressupõe, necessariamente, a 

efetivação do depósito prévio do crédito objeto da demanda, a teor do 

disposto na Súmula Vinculante nº 28 do Supremo Tribunal Federal. É que 

os pressupostos delineados na lei para o deferimento da medida podem se 

revelar presentes independentemente da prestação de caução ao Juízo, 

conforme tem concluído E. Tribunal de Justiça deste Estado, in verbis: 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

TRIBUTÁRIO – (...) 1 – (...). 3 – Presentes os requisitos que autorizam a 

medida de urgência, torna-se impositivo o seu deferimento. Em se tratando 

de suspensão de exigibilidade de créditos tributários, a medida está 

autorizada pelo art. 151, V, do CTN, que pode ser deferida 

independentemente de depósito em dinheiro dos créditos perquiridos pelo 

Fisco. 4 – (...)” (TJMT – RAC 1022393/2013). (TJMT - TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Apelação / Remessa 

Necessária 80193/2015, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

14/11/2016). (negritei) Pois bem A Parte Requerente, em síntese, alega 

não ser proprietária do imóvel localizado na Quadra 02, Lote 01, Bairro 

Jardim Primeiro de Março (ID 31093660), em Cuiabá, razão pela qual 

sustenta não haver justificativa para o PROTESTO em seu desfavor, cujo 

Título 1189390, no valor de R$583,67- foi apresentado em 08/03/2019 (ID 

31093652) Analisando os autos, em sede de cognição sumária e não 

exauriente, própria dessa fase processual, evidencia-se que apesar da 

presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos 

combatidos, a tutela de urgência deve ser concedida para fins de 

SUSPENSÃO da exigibilidade do crédito tributário e do respectivo 

PROTESTO contestado. Com efeito, cumpre destacar que as referidas 

presunções de veracidade e legitimidade não são absolutas e, como tal, 

admitem prova em contrário, a qual, in casu, se encontra substanciada na 

Certidão de Inteiro Teor expedida pelo Cartório do Sexto Serviço Notarial e 

Registral de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária da Comarca de 

Cuiabá, onde se lê que o imóvel em questão está matriculado em nome da 

Sra. Helena Francisca Sampaio – CPF n° 384.652.131-00, a qual PAGOU O 

ITBI em 28/09/2018 (ID 31093662), o qual demonstra, ao menos em tese e 

a prima facie, não ser a Parte Requerente proprietária do imóvel sobre o 

qual incidiram os IPTU's inscritos nas CDA's constantes do Extrato do 

Contribuinte, entre elas a CDA nº1189390 – venc. 05/05/2014, referente 

ao ano de 2013 (ID 31093660). Ante o exposto, ausente o perigo de 

irreversibilidade dos efeitos desta decisão, com fundamento no Art. 300, § 

2º do CPC, CONCEDO inaudita altera pars a tutela provisória de urgência 

de natureza antecipatória em favor da Parte Requerente, para 

DETERMINAR A IMEDIATA SUSTAÇÃO dos efeitos do PROTESTO DE 

PROTOCOLO Nº 8032339, referente à CDA Nº 1189390, no valor de 

R$583,67- (ID 31093652), até o julgamento do mérito da presente ação. 

EXPEÇA imediatamente OFÍCIO, via Malote Digital ou e-mail (COVID-19), à 

Sra. Oficial de Protestos desta Comarca de Cuiabá (4º Tabelionato), 

requisitando-lhe o imediato cumprimento da antecipação da tutela de 

urgência acima (suspensão dos efeitos do Protesto nº 8032339, de 

08/03/2019, referente à CDA nº 1189390 – ID 19577055 – p. 1), sob pena 

de multa diária de R$1.000,00-, bem como responsabilidade e 

desobediência (Art. 330 CP), ANEXANDO o respectivo Código de 

Rastreamento ou cópia do e-mail (COID-19) (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre a remessa do referido 

ofício (ATO ORDINATÓRIO). Após o cumprimento das determinações 

acima, CITE o Município de Cuiabá via PJE, através do Sr. Procurador Geral 

DR. Marcus Antônio de Souza Brito, para apresentar sua CONTESTAÇÃO, 

no PRAZO DE TRINTA DIAS, nos termos dos Arts. 335 c/c 183, ambos do 

CPC. Havendo juntada de novos documentos com a contestação, DÊ-SE 

VISTAS (PJe) à Parte Requerente para IMPUGNAÇÃO, no PRAZO DE 

QUINZE DIAS, nos termos do Art. 350 do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

Decorridos os prazos acima assinalados, com ou sem contestação do 

Município Requerido, ou, com ou sem a impugnação da Parte Requerente, 

CERTIFIQUE sobre cumprimento das determinações acima e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO), e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO). INTIME (PJe) a Parte Requerente desta 

decisão, através de sua Defensora Pública (ID 31093647), conforme 

determina o Art. 270 do CPC. PUBLIQUE (DJe) para fins do § 3º do Art. 205 

do CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe 

TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

- SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 28 - É 

inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de 

admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade 

de crédito tributário. - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 151. 

Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: ... V – a concessão de 

medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação 

judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) ... - CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins 

sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a 

dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 183. A União, 

os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 
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suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. ... § 2º A tutela de urgência 

pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Art. 335. O 

réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data: ... Art. 350. Se o réu alegar fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no 

prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. - 

CÓDIGO PENAL Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário 

público: Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa. FIM

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0001837-72.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVADI CHISTOPHOLLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0001837-72.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/01/2009 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALVADI CHISTOPHOLLI CPF NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 22280 CDA Nº 2005/3739. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.44.023.0089.001 – IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 2.169,88- 

SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 09/01/2009 em suporte 

físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ALVADI CHISTOPHOLLI 

– CPF NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento do crédito 

inscrito na CDA Nº 2005/3739, referente ao não pagamento de IPTU do 

imóvel de Inscrição Municipal nº 01.4.44.023.0089.001, e o valor atribuído 

à causa foi R$ 2.169,88- (ID 28054313, p. 1-2). A petição inicial veio 

instruída com a CDA acima mencionada (28054313, p. 3). Em 21/01/2009 

foi determinada a Citação da Parte Executada por Carta AR, 

interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N. (ID 

28056690), tendo sido expedida a referida Carta de Citação em 

30/04/2010, a qual retornou aos autos COM assinatura de recebimento em 

nome do Sr. Marcelo em 20/05/2011, conforme AR dos Correios nº 

JJ0162442968BR (ID 28056691). Em 16/04/2012 o Juízo da Quarta Vara 

Esp. da Fazenda Pública proferiu decisão determinando ao Município 

Exequente EMENDAR À INICIAL para informar o CPF da Parte Executada 

(ID 28056692). Em 17/09/2017 o Município Exequente apresentou a 

EMENDA À INICIAL informando Endereço da Parte Executada (ID’s 

28056693; 28056694). Em 23/01/2015 consta no Sistema Apolo a seguinte 

certidão: “Redistribuído em 23/01/2015 às 16:53 Horas da Quarta Vara 

Especializada da Fazenda Pública para Vara Especializada de Execução 

Fiscal (...) ”, sic. Em 16/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o 

seguinte: “Certifico que o Processo nº 0001837-72.2009.8.11.0041 – 

Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28054314). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso 

concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se 

consubstancia na ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso quinquenal, 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito 

executado. No presente caso, levando-se em conta a redação dada ao 

CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, tem-se que após à data do 

despacho inicial ocorrida em 09/01/2009, até a data presente data, 

transcorreram mais de ONZE ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito no recebimento do seu crédito. A par do assunto, entendo que não 

pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução fiscal, 

tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda Pública 

Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o lapso 

temporal superior aos OITO ANOS entre a data da citação da Parte 

Executada (20/05/2011), até a presente data (13/04/2020), a fim de não 

permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual 

inócua, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição 

intercorrente dos presentes autos, é medida de rigor, com a consequente 

extinção desta execução fiscal com resolução do seu mérito. Nesse 

sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).” Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 406 de 665



Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001837-72.2009.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ALVADI 

CHISTOPHOLLI – CPF NÃO INFORMADO, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito nas CDA Nº 

2005/3739, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante 

este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. INTIME a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO) por Carta Registrada, 

em homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 

8º do CPC, conforme Arts. 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar 

a REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 

do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo 

do CPC, vez que o valor da causa (R$ 2.169,88-) está abaixo de 

QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 

522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado 

(ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 
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citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0000394-86.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVENIL MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0000394-86.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/01/2009 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOVENIL MARTINS CPF NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 23679 CDA Nº 2005/4115. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.12.017.0141.001 – IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 2.743,39- 

SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 06/01/2009 em suporte 

físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOVENIL MARTINS – 

CPF NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento do crédito 

inscrito na CDA Nº 2005/4115, referente ao não pagamento de IPTU do 

imóvel de Inscrição Municipal nº 01.5.12.017.0141.001, e o valor atribuído 

à causa foi R$ 2.743,39- (ID 28178541, p. 1-2). A petição inicial veio 

instruída com a CDA acima mencionada (28178541, p. 3). Em 15/01/2009 

foi determinada a Citação da Parte Executada por Carta AR, 

interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N. (ID 

28177686), tendo sido expedida a referida Carta de Citação em 

11/02/2010 (ID 28177687), a qual retornou aos autos SEM assinatura de 

recebimento com carimbo de “End. Insuficiente”, conforme AR dos 

Correios nº JJ016431480BR (ID 28177688). Em 13/04/2012 o Juízo da 

Quarta Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu decisão determinando o 

ARQUIVAMENTO os autos visto que o Município Exequente não forneceu 

o endereço correto para a devida continuidade processual (ID 28177689). 

Em 14/08/2017 foi certificado pela Secretaria deste Juízo a intimação do 

Município Exequente (ID 28177690). Em 23/01/2015 consta no Sistema 

Apolo a seguinte certidão: “Redistribuído em 23/01/2015 às 16:53 Horas da 
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Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública para Vara Especializada 

de Execução Fiscal (...) ”, sic. Em 16/01/2020 a Secretaria deste Juízo 

cer t i f icou o seguinte:  “Cert i f ico que o Processo n º 

0000394-86.2009.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28178542). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após à data do despacho inicial ocorrida em 15/01/2009, a qual 

retroage a data da distribuição da ação em 06/01/2009, e, até a data 

presente data, transcorreram mais de ONZE ANOS sem que a Fazenda 

Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. A par do assunto, 

entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à 

execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da 

Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso 

concreto o lapso temporal superior aos ONZE ANOS entre a data da 

distribuição processual (06/01/2009), até a presente data (13/04/2020), a 

fim de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação 

processual inócua, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da 

prescrição intercorrente dos presentes autos, é medida de rigor, com a 

consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).” Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, sem 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 
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arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000394-86.2009.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOVENIL MARTINS 

– CPF NÃO INFORMADO, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação 

executiva do crédito inscrito nas CDA Nº 2005/4115, cuja INSCRIÇÃO 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÁ SER 

CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da relação de Créditos do 

Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA 

EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da incidência da prescrição 

intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. ISENTO de custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este 

Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. 

DEIXO de determinar a intimação da Parte Executada por AR, visto que não 

foi possível localizá-la no endereço fornecido pelo Município Exequente, 

conforme AR dos Correios nº JJ016431480BR (ID 28177688). DEIXO de 

determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no 

Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do 

referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$ 2.743,39-) está 

abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 

522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado 

(ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 
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de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0011124-98.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENI MOREIRA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0011124-98.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADA: ENI MOREIRA NETO CPF Nº NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 93537 CDA's Nºs 2002/132017 e 2003/219359. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 06.9.43.019.0120.001 – IPTU’s VALOR DA CAUSA: 

R$457,66- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 27/12/2004 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ENI MOREIRA 

NETO - CPF Nº NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento dos 

créditos inscritos nas CDA’s Nº’s 2002/132017 e 2003/219359, referentes 

ao não pagamento de IPTU’s que recaíram sobre o imóvel de Inscrição 

Municipal nº 06.9.43.019.0120.001, e o valor atribuído à causa foi 

R$457,66- (ID 28048210). A petição inicial veio instruída com as CDA’s 

acima mencionadas (ID 28048210). Em 12/08/2005 foi determinada a 

citação da Parte Executada (ID 28048210), interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 do CTN, tendo sido expedida Carta de 

Citação em 09/11/2005 (ID 28056821), a qual retornou ao Juízo COM 

assinatura de recebimento em 28/04/2010 (ID 28056823 – p. 6). Em 

12/09/2019 o Município Exequente requereu a EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

em razão da Parte Executada ter efetuado PAGAMENTO INTEGRAL dos 

créditos tributários executados, nos termos do Art. 924, inc. II, do CPC 

(satisfação do crédito) c/c 156, inciso I, do Código Tributário Nacional (ID 

28056824 – p. 3), juntando na oportunidade “TERMO DE NEGOCIAÇÃO N° 

323068 – Situação RECEBIDO” (ID 28056824 – p. 4). Em 16/01/2020 a 

Secretaria deste Juízo (CGJ) certificou que: “Certifico que o Processo nº 

0011124-98.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28048211). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Existindo nos 

autos comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o 

ACORDO EXTRAJUDICIAL firmado entre as Partes, a este Juízo só resta 

DEFERIR o pedido do Município Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o crédito executado e extinguindo este processo com 

julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015. Por outro lado, esclarece-se que em 

havendo quitação administrativa do crédito fiscal após a distribuição desta 

Execução Fiscal, cabe à Parte Executada o pagamento das custas 

processuais. Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência do nosso 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verbis: "RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA 

OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO 

ARTIGO 924, II DO CPC/2015 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE 

VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – 

RECURSO PROVIDO. 1 – Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no 

artigo 924, inciso II, do CPC, em razão de a obrigação ter sido cumprida 

pelo devedor extrajudicialmente, após o ajuizamento da ação, mesmo que 

não resistida a pretensão é devida a condenação nas custas processuais 

e em honorários advocatícios, observando-se o PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação 

é responsável pelo pagamento do ônus sucumbenciais. 2 – Precedentes 

do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no Aglnt no AREsp 463.734/MG. 

Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 25/09/2018, DJe 01/10/2018. 3 – Recurso conhecido e provido. (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida 

Ribeiro, N.U 0000558-38.2018.8.11.0008, Julgado em 09/07/2019, 

Publicado no DJE 30/07/2019) (negritei). “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC, DEFIRO o pedido de extinção 

apresentado pelo Município Exequente nestes autos, em razão da 

satisfação do crédito tributário executado (ID 28056824 – p. 3), JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N° 

0011124-98.2005.8.11.0041 promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 

desfavor de ENI MOREIRA NETO - CPF Nº NÃO INFORMADO, bem como, 

DECLARO EXTINTO o presente processo, com julgamento do mérito, face 

o PAGAMENTO ADMINISTRATIVO dos créditos executados após a 
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distribuição desta ação. Ante o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (STJ - Tema 

143), segundo o qual deve-se perquirir quem deu causa à demanda a fim 

de imputar-lhe o ônus pelo seu ajuizamento ao final, e a jurisprudência 

acima do nosso E. Tribunal de Justiça, e uma vez que o pagamento 

administrativo foi efetuado após a distribuição desta ação executiva, 

sendo vedado ao Juízo dispensar o recolhimento da taxa judiciária e 

custas processuais, conforme exegese do Art. 141 do CTN c/c Art. 35, 

inc. VII da LOMAN, CONDENO a Parte Executada no pagamento das 

custas processuais e taxa judiciária, que deverá ser intimada 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, no 

endereço constante do ID 22055388, sob pena de inscrição na Dívida 

Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT 

(Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto 

(Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar a Parte Executada no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face à existência de ACORDO EXTRAJUDICIAL, onde se 

presume que seu valor já fora recolhido junto ao Fundo da Procuradoria 

Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 

433 de 28/08/2017 c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo para 

recolhimento das custas pela Parte Executada, havendo constatação da 

inadimplência, CERTIFIQUE sobre tempestividade e CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando à Central de Arrecadação e Arquivamento – CAA deste 

Fórum, para as providências de sua alçada relativas à cobrança das 

custas e taxa judiciária, nos termos do Art. 4° do Provimento 20/2019-CGJ, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊEM-SE BAIXAS nos 

Relatórios e Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). INTIME (PJe) desta 

sentença o Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME desta sentença extintiva a 

Parte Executada (ATO ORDINTÓRIO), pessoalmente por Carta Registrada, 

no endereço constante do ID 228056823 – p. 4/6, em homenagem aos 

princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, 

conforme determinam os Arts. 271 e 274 do CPC. DEIXO de determinar a 

REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 

do CPC, vez que a extinção decorreu de pedido do próprio Município 

Exequente, face o pagamento administrativo do crédito executado após a 

distribuição desta ação. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em 

julgado (ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e 

Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO 

ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO 

ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no 

Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito lja - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito 

tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou 

tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta 

Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de 

responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL Art. 26 - Se, antes da decisão de 

primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, 

cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as 

partes. Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de 

custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse 

independerá de preparo ou de prévio depósito. - CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos 

serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou 

o interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. § 1º O comparecimento espontâneo do 

réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir 

desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à 

execução. § 2º Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo 

de: I - conhecimento, o réu será considerado revel; II - execução, o feito 

terá seguimento. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito 

proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao 

chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A 

citação será feita: (...) § 1º Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

(...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, 

a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II 

- que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução 

fiscal. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela 

entrega do dinheiro; II - pela adjudicação dos bens penhorados. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. - LEI 

COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 433 DE 28/08/2017: Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM. LEI COMP. Nº 35/1979 – LEI ORGÂNICA DA 

MAGISTRATURA NACIONAL (LOMAN): Art. 35 - São deveres do 

magistrado: ... VII - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, 

especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, 

embora não haja reclamação das partes; ... -CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CGJ/TJMT: Art. 351. Ressalvada a Comarca de 

Cuiabá, que possui a Central de Arquivamento e Arrecadação, e até a 

expansão da referida Central para as demais Comarcas, periodicamente, o 

juiz deverá verificar a quantidade de processos que estejam tramitando ou 

arquivados provisoriamente e que tenha como único objeto a cobrança de 

custas judiciais. § 1º Após proceder ao levantamento determinado no 

caput deste artigo, o Juiz intimará o devedor, via Diário da Justiça 

Eletrônico, fixando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento de 

custas judiciais pendentes. Art. 354. Constatada a existência de saldo 

devedor de custas e taxas, com valores superiores a R$ 50,00 (cinquenta 

reais) e inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), será expedida a Certidão 

para remessa à Protesto pela Central de Arrecadação e Arquivamento, a 

qual será remetida por meio do sistema CIA para o Departamento de 

Controle e Arrecadação. (Redação alterada pelo Provimento nº 

14/2017-CGJ). -SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS 

REPETITIVOS – TEMA 143: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO 

FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. 

ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE 

DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO 

DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A 

DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. Não viola o art. 535, 

do CPC, o acórdão que vem dotado de fundamentação suficiente para 

sustentar o decidido. 2. Em sede de execução fiscal é impertinente a 

invocação do art. 1º-D, da Lei n. 9.494/97, tendo em vista que o Plenário 

do STF, em sessão de 29.09.2004, julgando o RE 420.816/PR (DJ 

06.10.2004) declarou incidentemente a constitucionalidade da MP n. 

2180-35, de 24.08.2001 restringindo-lhe, porém, a aplicação à hipótese de 

execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (CPC, art.730). 3. É 

jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de 

execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, 

define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de 

imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. 
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Precedentes: AgRg no REsp. Nº 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG Nº 

1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 - SC, 

Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no 

REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; 

AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004. 

4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de 

Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a 

data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com 

a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio 

da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao 

pagamento dos honorários advocatícios. 5. O contribuinte que erra no 

preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - 

DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários 

advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a 

execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado 

com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da 

administração em analisar seu pedido. 6. Hipótese em que o contribuinte 

protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal 

e foi citado para resposta com a consequente subsistência da 

condenação da Fazenda Nacional em honorários. 7. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido 

ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, 

PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 

1111002/SP, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009). (negritei). - 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). - PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0024956-72.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA DE MT LTDA. 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0024956-72.2003.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/12/2003 00:00:00 DATA DA DIGITALIZAÇÃO: 

16/12/2019 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADO: SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA DE MT LTDA. CNPJ Nº 

00.189.531/7000-2 - CONTRIBUINTE 162152. CDA's Nºs 17065; 17067; 

17068; 17069; 17070; 17071; 17072; 17073; 17074 e 17075. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 45424 - ISSQN. VALOR DA CAUSA: R$ 52.934,15- 

SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 03/12/2003 em suporte 

físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA DE MT LTDA – CNPJ Nº 

00.189.531/7000-2, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito 

nas CDA’s Nºs 17065; 17067; 17068; 17069; 17070; 17071; 17072; 17073; 

17074 e 17075, referentes ao não pagamento de ISSQN’s, Inscrição 

Municipal nº 45424, e o valor atribuído à causa foi R$ 52.934,15- 

(ID27447147, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com as CDA’s acima 

mencionadas (ID’s ID 27447147, p. 3-5; 27447032 -p.1-5 e 27447033 - 

p.1-2). Em 01/04/2004 foi determinada a Citação por Carta AR (ID 

27447034, p. 1), tendo sido expedida a referida Carta em 11/02/2005 (ID 

28333196), não tendo informações nos autos quanto a sua devolução. Em 

31/05/2007 o Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública 

proferiu sentença de Prescrição Parcial de uma CDA, dando 

prosseguimento nas demais CDA's (ID 27447035) Em 26/10/2007 o 

Município Exequente interpôs com Recurso de Apelação, irresignado data 

vênia com a decisão de ID27447035 (ID’s 27447036; 27447037 e 

27447038). Em 10/11/2011 o Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda 

Pública proferiu decisão que NÃO CONHECEU o Recurso de Apelação 

diante da impropriedade para atacar decisão que extinguiu parcialmente a 

execução fiscal (ID 27447039). Em 09/11/2011 o Juízo da Primeira Vara 

Especializada da Fazenda Pública determinou a citação por Carta, tendo 

sido expedido Carta de citação em 03/04/2012, inexistindo informações 

nos autos quanto ao seu cumprimento(ID 27447040 - p.2). Em 23/11/2012 

o Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública determinou o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO, visto que a Parte Exequente, apesar de 

intimada, não promoveu os atos e diligências que lhe 

competiam(ID27447040 -p.4). Em 02/02/2015 consta no Sistema Apolo a 

seguinte certidão: "Redistribuído em 02/02/2015 às 11:08 Horas da 

Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública para Vara Especializada 

de Execução Fiscal Com o Número",sic. Em 12/11/2018 em REGIME DE 

EXCEÇÃO 2018, a MMª Juíza Auxiliar CGJ, Drª Anglizey Solivan de Oliveira 

proferiu despacho determinando a intimação a Parte Exequente para 

informar se possui interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 

dias.(ID 27447291) Em 16/12/2019 a Secretaria deste Juízo certificou o 

seguinte: “Certifico que o Processo nº 0024956-72.2003.8.11.0041 – 

Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 
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1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ. ” Sic (ID 27447148). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso 

concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se 

consubstancia na ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso quinquenal, 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito 

executado. Ressalta-se que à época em que foi deferida a citação da 

Parte Executada em 01/04/2004, vigia o Art. 219 do CPC/1973, que 

expressamente estabelecia que somente a citação válida interromperia a 

prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da prescrição retroagia 

à data da propositura da ação. No presente caso, levando-se em conta a 

redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. anterior à Lei Complementar 

nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 

dias após publicação), que após a distribuição processual ocorrida em 

03/12/2003, e, até a presente data já decorreram mais de DEZESSEIS 

ANOS, sem que a Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito na cobrança. 

A par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada estar 

eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo 

implementado no caso concreto o lapso temporal superior aos SETE ANOS 

entre a data do último protocolo do Município Exequente (25/10/2007), até 

a presente data (13/04/2020) a fim de não permitir à Fazenda Pública 

manter indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de 

ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos autos, é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. 

DESPACHO CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. CPC, ART. 219, 

PAR. 4. CTN, ART. 174. I - NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, O 

DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR SI, NÃO 

PRODUZ O EFEITO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 6.830/1980, 

ART. 8., PAR. 2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, CTN). 

PERSISTENCIA DO PRAZO QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA 

UNIFORMIZADA ESTADEADA EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA 

(PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, REsp 81.832/RS, julgado em 

21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 46150). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. 

PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O 

art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, nos termos em que foi admitido em nosso 

ordenamento jurídico, não tem prevalência. A sua aplicação há de sofrer 

os limites impostos pelo art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. - 

Repugnam os princípios informadores do nosso sistema tributário a 

prescrição indefinida. Há de, após o decurso de determinado tempo sem 

promoção da parte interessada, se estabilizar o conflito pela via da 

prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 3. - Os casos de 

interrupção do prazo prescricional estão previstos no art. 174 do CTN, o 

qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se sobrepõe à Lei de 

Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - Não efetivada a 

regular citação do contribuinte antes de transcorridos cinco anos da data 

da constituição definitiva do crédito tributário, a prescrição há de ser 

decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, julgado em 

14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO CIVIL E 

TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação 

da Fazenda Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 

6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º 

do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será 

DISPENSADA, ex vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista 

no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo 

valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).” Ademais, não se pode 

olvidar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a 

literalidade deste dispositivo para manter a decisão que decreta a 

prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a 

intimação da sentença para eventual interposição de Recurso de 

Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, sem 12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 
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seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0024956.72.2003.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA DE MT LTDA – CNPJ Nº 

00.189.531/7000-2, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação 

executiva do crédito inscrito nas CDA’s Nºs 17065; 17067; 17068; 17069; 

17070; 17071; 17072; 17073; 17074; e 17075, cujas INSCRIÇÕES COMO 

DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS 

e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos do Município de 

Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município 

Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – 

Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do 

Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da incidência da 

prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. ISENTO de 

custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da 

Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este 

Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. 

DEIXO de determinar a intimação da Parte Executada por AR, visto não ter 

informações quanto a seu cumprimento (ID 27447040 - p.2). DEIXO de 

determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no 

Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do 

referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$ 52.934,15-) está 

abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 

522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado 

(ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 
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orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM
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CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)
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CORREA RAMOS MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0040731-20.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/12/2009 16:42:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: CORREA RAMOS MÁQUINAS E IMPL. AGRÍCOLAS 

LTDA ME CNPJ Nº 00.602.701/0001-09 - CONTRIBUINTE 169902 CDA Nº 

2008/238010. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 53384 – ISSQN. VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.233,39- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

30/12/2009 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

CORREA RAMOS MÁQUINAS E IMPL. AGRÍCOLAS LTDA ME – CNPJ Nº 

00.602.701/0001-09, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito 

na CDA Nº 2008/238010, referente ao não pagamento de ISSQN que 

incidiu sob a Inscrição Municipal nº 53384, e o valor atribuído à causa foi 

R$ 2.233,39- (ID 28178581, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com a 

CDA acima mencionada (28178581, p. 3). Em 30/03/2010 foi determinada a 

Citação da Parte Executada por Carta AR, interrompendo-se o prazo 

prescricional do Art. 174 do C.T.N. (ID 28183894), tendo sido expedida a 

referida Carta de Citação em 21/06/2011 (ID 28183897), a qual retornou 

aos autos SEM assinatura de recebimento com carimbo de “Não existe o 

Nr. ”, conforme AR dos Correios nº 27744 (ID 28183896). Em 17/07/2013 o 

Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu despacho 

determinando que fosse certificado acerca do AR de Citação (ID 

281783898). Em 03/02/2015 consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: 

“Redistribuído em 03/02/2015 às 09:50 Horas da Terceira Vara 

Especializada da Fazenda Pública para Vara Especializada de Execução 

Fiscal (...) ”, sic. Em 21/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o 

seguinte: “Certifico que o Processo nº 0040731-20.2009.8.11.0041 – 

Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28178582). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso 

concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se 

consubstancia na ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso quinquenal, 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito 

executado. No presente caso, levando-se em conta a redação dada ao 

CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, tem-se que após à data do 

despacho inicial ocorrida em 30/03/2010, a qual retroage a data da 

distribuição da ação em 30/12/2009, e, até a data presente data, 
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transcorreram mais de DEZ ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito no recebimento do seu crédito. A par do assunto, entendo que não 

pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução fiscal, 

tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda Pública 

Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o lapso 

temporal superior aos DEZ ANOS entre a data da distribuição processual 

(30/12/2009), até a presente data (13/04/2020), a fim de não permitir à 

Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual inócua, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos 

presentes autos, é medida de rigor, com a consequente extinção desta 

execução fiscal com resolução do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o 

nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - 

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA 

AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO 

FISCAL (LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA 

FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO 

REPETITIVO (ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos 

sem que a Fazenda Pública estadual consiga objetivar a localização e a 

constrição de bens da empresa devedora, ou qualquer causa de 

interrupção ou suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a 

prescrição intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso 

repetitivo aplicado ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo, N.U 0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO 

LOPES BUSSIKI, Julgado em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). 

(negritei). Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA 

MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante disposição contida no 

Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno 

Valor, segundo § 5º do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda 

Pública será DISPENSADA, ex vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública 

prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças 

judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de 

Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).” Ademais, não 

se pode olvidar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem 

flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a decisão que 

decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, 

posto que a intimação da sentença para eventual interposição de Recurso 

de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, sem 12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 
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execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0040731-20.2009.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de CORREA RAMOS 

MÁQUINAS E IMPL. AGRÍCOLAS LTDA ME – CNPJ Nº 00.602.701/0001-09, 

face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva do crédito 

inscrito nas CDA Nº 2008/238010, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou EXCLUÍDA 

imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser 

excluída, por causa da incidência da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. DEIXO de determinar a intimação da 

Parte Executada por AR, visto que não foi possível localizá-la no endereço 

fornecido pelo Município Exequente, conforme AR dos Correios nº 27744 

(ID 28183896). DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame 

desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não 

se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa 

determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da 

causa (R$ 2.233,39-) está abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, hoje 

R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE 

o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá 

(ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos 

(ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC 

(ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Data registrada no 

Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito ph - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 
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Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0016681-66.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MAGALHAES OAB - MT3632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0016681-66.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADA: MARIA APARECIDA RODRIGUES CPF Nº 329.232.369-04 - 

CONTRIBUINTE 16012 CDA's Nºs 1999/51466; 2000/112202; 2000/115613; 

2001/3602; 2002/106279; 2002/110021; 2002/110026; 2003/183596; 

2003/187399; 2003/189981 e 2003/194411. INSCRIÇÕES MUNICIPAIS Nºs 

01.9.45.014.0406.001, 01.9.11.074.0250.024; 01.9.24.0150.0160.001; 

01.9.45.014.0346.001 e 01.9.34.001.0180.001 – IPTU’s. VALOR DA 

CAUSA: R$685,72- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

28/12/2004 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

MARIA APARECIDA RODRIGUES – CPF N° 329.232.369-04, tendo como 

objeto o recebimento do crédito inscrito nas CDA’s Nºs 1999/51466; 

2000/112202; 2000/115613; 2001/3602; 2002/106279; 2002/110021; 

2002/110026; 2003/183596; 2003/187399; 2003/189981 e 2003/194411, 

referentes ao não pagamento de IPTU’s dos imóveis de Inscrições 

Municipais nºs 01.9.45.014.0406.001, 01.9.11.074.0250.024; 

01.9.24.0150.0160.001; 01.9.45.014.0346.001 e 01.9.34.001.0180.001, e o 

valor atribuído à causa foi R$685,72- (ID 28016734). A petição inicial veio 

instruída com as CDA’s acima mencionadas (ID’s 28016734 – p. 3/4, 

28017580, 28017581 e 28017582). Em 16/10/2007 foi determinada a 

citação da Parte Executada (ID 28017590 – p. 2), interrompendo o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a Carta de 

Citação em 07/12/2007 (ID 28017941), a qual foi entregue ao Procurador 

Municipal, não havendo informações quanto ao seu cumprimento (ID 

28017943). Em 21/08/2018 consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: 

“PROCESSO REALOCADO - Tendo em vista a publicação da Resolução 

3/2014 que implantou a vara especializada de execução fiscal e 

determinação correicional, faço a realocação dos autos da Vara 

Especializada de Executivo Fiscal para a Vara Especializada de Executivo 

Fiscal.”, sic. Em 15/01/2020 a Secretaria (CGJ) deste Juízo certificou que: 

“Certifico que o Processo nº 0016681-66.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28016735). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Após análise dos autos, constata-se que apesar de existir 

despacho determinando o processamento deste executivo fiscal, 

pretendendo o recebimento do crédito tributário inscrito na CDA nº 

1999/51466 venc. 29/01/1999, observo que entre a data do vencimento da 

referida CDA e a data de distribuição desta execução em 28/12/2004, já 

haviam decorrido mais de cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva estabelecida pelo Parágrafo Único do Art. 174 da Lei nº 

5.172/1966 – C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” (negritei). Sabe-se 

que a constituição definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e que a notificação de tal 

lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao Contribuinte, 

conforme SÚMULA 397 do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo 

envio do carnê ao seu endereço.”. Além disso, sabe-se que a prescrição 

e a decadência estão previstas no C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como 

CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a 

SÚMULA STJ 409, a saber: “SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a 

prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de 

ofício (art. 219, § 5º, do CPC).”. Dessa forma, o Município Exequente já não 

possuía mais o direito à ação de execução em relação à CDA N° 

1999/51466 venc. 29/01/1999, incorrendo em prescrição direta do crédito 

tributário, impondo a este Juízo o reconhecimento ex officio de ausência 

de uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

parcial do crédito tributário executado, por força do caput do Art. 174 do 

C.T.N., acima transcrito. Ressalta-se que este Juízo não deu causa à 

prescrição no caso presente, não se aplicando aqui o disposto na 

SÚMULA STJ 106, porque o crédito tributário já não era mais exigível 

quando da distribuição desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar 

pela presença das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e 

exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária 

quando entre a constituição do crédito tributário e a promoção da 

execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, 

Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, 

DJe 14/10/2008. Quanto aos créditos REMANESCENTES, inscritos nas 

CDA’s N°s 2000/112202; 2000/115613; 2001/3602; 2002/106279; 

2002/110021; 2002/110026; 2003/183596; 2003/187399; 2003/189981 e 

2003/194411, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após o despacho ordenatório da citação em 16/10/2007, o qual 

retroage à data da distribuição da ação ocorrida em 28/12/2004, até a 

presente data, transcorreram mais de QUINZE ANOS sem que a Fazenda 

Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. A par do assunto, 

entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à 

execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da 

Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso 

concreto o lapso temporal superior aos DEZ ANOS entre a data do último 

protocolo do Município Exequente (10/09/2009), até a presente data 

(13/04/2020) a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente dos autos, é medida de rigor, 

com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 
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ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0016681-66.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de MARIA APARECIDA 

RODRIGUES – CPF N° 329.232.369-04, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO 

DIRETA do crédito tributário inscrito na CDA Nº 1999/51466, e face à 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva dos créditos inscritos 

nas CDA’s Nºs 2000/112202; 2000/115613; 2001/3602; 2002/106279; 

2002/110021; 2002/110026; 2003/183596; 2003/187399; 2003/189981 e 
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2003/194411, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluída, por causa da 

incidência da prescrição direta e da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. DEIXO de determinar a intimação da 

Parte Executada por AR, visto que não foi possível localizá-la no endereço 

fornecido pelo Município Exequente (ID 28017943). DEIXO de determinar a 

REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 

do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo 

do CPC, vez que o valor da causa (R$685,72-) está abaixo de 

QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 

522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado 

(ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 
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auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0011874-03.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PERCIO SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0011874-03.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: PÉRCIO SOARES CPF Nº NÃO INFORMADO - CONTRIBUINTE 

55746 - IPTU's. CDA's Nºs 2000/41035; 2000/41055; 2001/100262; 

2001/100285; 2002/27009; 2002/27032; 2003/175902; 2003/175926; 

2003/94140 e 2003/94166. INSCRIÇÕES MUNICIPAIS Nºs 

01.8.14.021.0300.001 e 01.8.14.024.0291.001. VALOR DA CAUSA: 

R$1.663,42- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 27/12/2004 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de PÉRCIO 

SOARES – CPF N° NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento 

dos créditos inscritos nas 2000/41035; 2000/41055; 2001/100262; 

2001/100285; 2002/27009; 2002/27032; 2003/175902; 2003/175926; 

2003/94140 e 2003/94166, referentes ao não pagamento de IPTU’s dos 

imóveis de Inscrições Municipais nºs 01.8.14.021.0300.001 e 

01.8.14.024.0291.001, e o valor atribuído à causa foi R$1.663,42- (ID 

27996921). A petição inicial veio instruída com as CDA’s acima 

mencionadas (ID’s 27996921 – p. 3/5, 27998251 e 27998252). Em 

20/03/2005 foi determinada a citação da Parte Executada (ID 27996921 – p 

1), tendo sido expedida a Carta de Citação em 05/04/2007 (ID 27998253), 

a qual retornou COM assinatura de recebimento em 06/05/2007 (ID 

27998254 – p. 4). Em 19/02/2010 o Município Exequente requereu a 

expedição de ofício ao DETRAN, a fim de que aludida instituição informe o 

a existência de veículos automotores em nome da Parte Executada (ID 

27998257). Em 04/03/2010 o Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda 

Pública proferiu DECISÃO determinação a citação da Parte Executada via 

Oficial de Justiça (ID 27998259). Em 14/01/2020 a Secretaria (CGJ) deste 

Juízo cer t i f i cou que:  “Cer t i f i co  que o  Processo n º 

0011874-03.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 27996922). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, constata-se que apesar de existir despacho determinando o 

processamento deste executivo fiscal, pretendendo o recebimento dos 

créditos tributários inscritos nas CDA’s Nºs 2000/41035 e 2000/41055 

venc.29/01/1999, observo que entre a data do vencimento das referidas 

CDA’s e a data de distribuição desta execução em 27/12/2004, já haviam 

decorrido mais de cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva estabelecida pelo Parágrafo Único do Art. 174 da Lei nº 

5.172/1966 – C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” (negritei). Sabe-se 

que a constituição definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e que a notificação de tal 

lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao Contribuinte, 

conforme SÚMULA 397 do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo 

envio do carnê ao seu endereço.” Além disso, sabe-se que a prescrição e 

a decadência estão previstas no C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como 

CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a 

SÚMULA STJ 409, a saber: “SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a 

prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de 

ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” Dessa forma, o Município Exequente já não 

possuía mais o direito à ação de execução em relação às CDA’s N°s 

2000/41035 e 2000/41055 venc. 29/01/1999, incorrendo em prescrição 

direta dos créditos tributários, impondo a este Juízo o reconhecimento ex 

officio de ausência de uma das condições desta ação de execução, qual 

seja, a exigibilidade parcial dos créditos tributários executados, por força 

do caput do Art. 174 do C.T.N., acima transcrito. Ressalta-se que este 

Juízo não deu causa à prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, porque o crédito tributário já não era 

mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao 

juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, dentre elas a 

certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão 

tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a promoção da 

execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, 

Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, 

DJe 14/10/2008. Quanto aos créditos REMANESCENTES inscritos nas 

CDA’a N°s 2001/100262; 2001/100285; 2002/27009; 2002/27032; 

2003/175902; 2003/175926; 2003/94140 e 2003/94166, chega-se à 

conclusão que no caso concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM 

PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do instituto da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso 

quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o 

crédito executado. Ressalta-se que à época em que foi deferida a citação 

da Parte Executada em 20/03/2005, vigia o Art. 219 do CPC/1973, que 

expressamente estabelecia que somente a citação válida interromperia a 

prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da prescrição retroagia 

à data da propositura da ação. No presente caso, levando-se em conta a 

redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. anterior à Lei Complementar 

nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 

dias após publicação), que após a distribuição processual ocorrida em 

27/12/2004, houve a Citação da Parte Executada em 06/05/2007, e, até a 

presente data já decorreram mais de DOZE ANOS, sem que a Fazenda 

Pública Municipal obtivesse êxito na cobrança. A par do assunto, entendo 

que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução 

fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda 

Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o 

lapso temporal superior aos DEZ ANOS entre a data do último protocolo do 

Município Exequente (19/02/2010), até a presente data (Registrada no 

Sistema PJe TJMT), a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente dos autos, é medida de rigor, 

com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO 

CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. CPC, ART. 219, PAR. 4. CTN, 

ART. 174. I - NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, O DESPACHO 

ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR SI, NÃO PRODUZ O 

EFEITO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 

2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, CTN). PERSISTENCIA DO 

PRAZO QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA UNIFORMIZADA ESTADEADA 

EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA (PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. 

RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ 

PEREIRA, REsp 81.832/RS, julgado em 21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 

46150). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 

CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, 

nos termos em que foi admitido em nosso ordenamento jurídico, não tem 

prevalência. A sua aplicação há de sofrer os limites impostos pelo art. 174 

do Código Tributário Nacional. 2. - Repugnam os princípios informadores 
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do nosso sistema tributário a prescrição indefinida. Há de, após o decurso 

de determinado tempo sem promoção da parte interessada, se estabilizar 

o conflito pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 

3. - Os casos de interrupção do prazo prescricional estão previstos no 

art. 174 do CTN, o qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se 

sobrepõe à Lei de Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - 

Não efetivada a regular citação do contribuinte antes de transcorridos 

cinco anos da data da constituição definitiva do crédito tributário, a 

prescrição há de ser decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” 

(STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, 

julgado em 14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO 

CIVIL E TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA 

MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante disposição contida no 

Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno 

Valor, segundo § 5º do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda 

Pública será DISPENSADA, ex vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública 

prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças 

judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de 

Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não 

se pode olvidar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem 

flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a decisão que 

decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, 

posto que a intimação da sentença para eventual interposição de recurso 

de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei) No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, sem 12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 
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245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0011874-03.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de PÉRCIO SOARES – 

CPF N° NÃO INFORMADO, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO DIRETA dos 

créditos tributários inscritos nas CDA’s Nºs2000/41035; e 2000/41055, e 

face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva dos créditos 

inscritos nas CDA’s Nºs 2001/100262; 2001/100285; 2002/27009; 

2002/27032; 2003/175902; 2003/175926; 2003/94140; e 2003/94166, 

cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação 

de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluída, por causa da 

incidência da prescrição direta e da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada (ATO 

ORDINATÓRIO), por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 

241, 271 e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos 

para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em 

razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme 

expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o 

valor da causa (R$1.663,42-) está abaixo de QUINHENTOS salários 

mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo 

recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da 

Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 
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vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0011167-35.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: JOÃO MOISÉS NADAF CPF Nº NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 33398 CDA's Nºs 1999/32132; 2000/90032; 2001/16966; 

2002/80669 e 2003/160125. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.31.042.0253.001 – IPTU’s VALOR DA CAUSA: R$2.746,83- 

SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 27/12/2004 em suporte 

físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOÃO MOISÉS NADAF 

– CPF N° NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

inscritos nas CDA’s Nºs 1999/32132; 2000/90032; 2001/16966; 

2002/80669 e 2003/160125, referentes ao não pagamento de IPTU’s do 

imóvel de Inscrição Municipal nº 01.5.31.042.0253.001, e o valor atribuído 

à causa foi R$2.746,83- (ID 28021526). A petição inicial veio instruída com 

as CDA’s acima mencionadas (ID’s 28021526 – p. 3/4 e 28024469). Em 

12/07/2007 o Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública determinou 

o ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do Art. 1º do Provimento n° 

18/2007-CGJ (ID 28024473). Em 04/12/2007 o Município Exequente 

peticionou nos autos para requerer a REVOGAÇÃO do despacho retro (ID 

28024474). Em 10/12/2007 o Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda 

Pública ACOLHEU o pedido retro, revogando o despacho de arquivamento 

(ID 28024476). Em 29/04/2009 foi determinada a citação da Parte 

Executada (ID 28024478), interrompendo o prazo prescricional, conforme 

Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a Carta de Citação em 10/08/2010 

(ID 28024479), não havendo informações quanto ao seu cumprimento. Em 

15/01/2020 a Secretaria (CGJ) deste Juízo certificou que: “Certifico que o 

Processo nº 0011167-35.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias 

Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28021527). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, constata-se que apesar de existir despacho determinando o 

processamento deste executivo fiscal, pretendendo o recebimento do 

crédito tributário inscrito na CDA nº 1999/32132 venc. 29/01/1999, 

observo que entre a data do vencimento da referida CDA e a data de 

distribuição desta execução em 27/12/2004, já haviam decorrido mais de 

cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva estabelecida 

pelo Parágrafo Único do Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N., a saber: 

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 

cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo 

único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a 

citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato 

judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco 

ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo 

devedor.” (negritei). Sabe-se que a constituição definitiva do crédito 

tributário é feita através do seu lançamento, nos termos do Art. 142 do 

C.T.N., e que a notificação de tal lançamento se dá através do envio do 

carnê do IPTU ao Contribuinte, conforme SÚMULA 397 do E. Superior 

Tribunal de Justiça, verbis: “SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é 

notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.”. Além 

disso, sabe-se que a prescrição e a decadência estão previstas no 

C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a SÚMULA STJ 409, a saber: 

“SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da 

propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do 

CPC).”. Dessa forma, o Município Exequente já não possuía mais o direito à 

ação de execução em relação a CDA N° 1999/32132 venc. 29/01/1999, 

incorrendo em prescrição direta do crédito tributário, impondo a este Juízo 

o reconhecimento ex officio de ausência de uma das condições desta 

ação de execução, qual seja, a exigibilidade parcial do crédito tributário 

executado, por força do caput do Art. 174 do C.T.N., acima transcrito. 

Ressalta-se que este Juízo não deu causa à prescrição no caso presente, 

não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, porque o crédito 

tributário já não era mais exigível quando da distribuição desta Execução 

Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação 

executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela 

prescrição da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito 

tributário e a promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex 

vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Quanto aos créditos 

REMANESCENTES inscritos nas CDA’s N°s 2000/90032; 2001/16966; 

2002/80669 e 2003/160125, chega-se à conclusão que no caso concreto 

está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na 

ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu 

com o transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública 

obtivesse êxito em receber o crédito executado. No presente caso, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, tem-se que após o despacho ordenatório da citação em 

29/04/2009, o qual retroage à data da distribuição da ação ocorrida em 

27/12/2004, até a presente data, transcorreram mais de QUINZE ANOS 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. 

A par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada estar 

eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo 

implementado no caso concreto o lapso temporal superior aos DOZE 

ANOS entre a data do último protocolo do Município Exequente 

(04/12/2007), até a presente data (Registrada no Sistema PJe TJMT) a fim 

de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação 

processual inócua, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da 
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prescrição intercorrente dos autos, é medida de rigor, com a consequente 

extinção desta execução fiscal com resolução do seu mérito. Nesse 

sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 
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presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0011167-35.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOÃO MOISÉS 

NADAF – CPF N° NÃO INFORMADO, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO 

DIRETA do crédito tributário inscrito na CDA Nº1999/32132, e face à 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva dos créditos inscritos 

nas CDA’s Nºs 2000/90032; 2001/16966; 2002/80669 e 2003/160125, 

cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação 

de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluída, por causa da 

incidência da prescrição direta e da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada (ATO 

ORDINATÓRIO) por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 

241, 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos 

autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, 

conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, 

vez que o valor da causa (R$2.746,83-) está abaixo de QUINHENTOS 

salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o 

prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da 

Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 
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para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040347-18.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR ANTONIO BRUNETTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040347-18.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011133-26.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Q. L. LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

FERNANDO QUARESMA DE ANDRADE (EXECUTADO)

MARIO LUIZ DE ANDRADE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0011133-26.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002535-49.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA DUARTE BERDUN SILVA (EXECUTADO)

ARTUR DOHO (EXECUTADO)

BRUNA SPORT'S LTDA (EXECUTADO)

ARILDO BERDUN DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002535-49.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010536-23.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C H PASSARINHO (EXECUTADO)

CRISTINO HENRIQUE PASSARINHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010536-23.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021925-24.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNEARIA CAICARA LTDA - ME (EXEQUENTE)

EDITH JULIANA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sílvia Machado Muchagata OAB - MT6872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBPROCURADORA GERAL FISCAL - GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021925-24.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001343-82.1987.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIO JOSE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ANTONIO CHISOSTOMO DUARTE (EXECUTADO)

ROSANGELA MARIA DE PAULA DUARTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT3286-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0001343-82.1987.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000597-19.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LABOTEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ILTON RONALDO SOARES BORGES (EXECUTADO)

FUKUMARU TSUTSUI (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0000597-19.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039219-94.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BERNADETE FLORIANI BOGO (EXECUTADO)

M. B. F. BOGO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR ANTONIO DAMIN OAB - MT8111-O (ADVOGADO(A))

RONALDO COELHO DAMIN OAB - MT10781-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0039219-94.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011599-10.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VENANCIO REIS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011599-10.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004487-83.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALUIZIO MENINO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004487-83.1995.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0033071-33.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMIBRAS LITORAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033071-33.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004294-34.1996.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

NUTTRIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

ANTONIO FERREIRA DE MAGALHAES (EXECUTADO)

ADVILSON SILVA BORGES (EXECUTADO)

JONAS ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA OAB - MT3363-B (ADVOGADO(A))

RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA OAB - MT12525-O 

(ADVOGADO(A))

LIVIA BILIBIO PIVA ALVES DE SOUZA OAB - MT13804-O 

(ADVOGADO(A))

NAJLLA ZANUTTO HAMAD OAB - MT13016-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0004294-34.1996.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0033516-85.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILCEU FRANCISCO MARCHETI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033516-85.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020594-46.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RODRIGO WIEGERT (EXECUTADO)

TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME (EXECUTADO)

WANCLEY ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

NELMO JOSE WIEGERT (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020594-46.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 
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FISCAL

Processo Número: 0000928-88.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NENA MARIA DE SOUZA (EXECUTADO)

NENA MARIA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000928-88.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0046393-86.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MONTE COMUNICACAO E INTERMEDIACAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0046393-86.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012146-60.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R R COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (EXECUTADO)

EVALDO SOUZA RONDON (EXECUTADO)

MONICA VITORIO NUNES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012146-60.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0028106-85.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE CEZAR OLIVEIRA (EXECUTADO)

S. CEZAR OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0028106-85.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009573-10.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C BALDIN (EXECUTADO)

CLAUDINEIA BALDIN JAWORSKI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009573-10.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017874-43.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017874-43.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038853-55.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE SANDOVAL GONCALVES MARINI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038853-55.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010330-04.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M A MATOS - ME (EXECUTADO)

MARIA ARINEIDE DE MATOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010330-04.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Vara Especializada do Meio Ambiente
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009897-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDO CESAR ZAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ALVES DOS SANTOS OAB - MT9453-O (ADVOGADO(A))

PEDRO DIAS DOS SANTOS OAB - MT17132-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do exposto, DEFIRO a pretensão de 

tutela provisória de urgência almejada pelo requerente, por conseguinte, 

DETERMINO a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 118.352, 

lavrado em 06.04.2009, objeto do Processo Administrativo n. 

240.773/2009, por conseguinte, que o requerido emita Certidão Negativa 

de Débitos – CND, ou Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa – 

CPD/EM, nos termos do art. 206, do CTN, assim como se abstenha de 

promover qualquer cobrança da multa decorrente do referido ato 

administrativo, promovendo, comprovando sua realização nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a baixa de eventuais protestos ou inscrições 

negativas (SPC, SERASA etc.) realizadas em decorrência de seu eventual 

inadimplemento, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015261-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPESP - AGROPECUARIA SAO PAULO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: DEFIRO o pedido de parcelamento das 

custas processuais e da taxa judiciária em 06 (seis) parcelas mensais e 

sucessivas, ou seja, na quantidade “máxima” de parcelas permitidas, sem 

prejuízo da correção monetária, com fundamento no art. 272, §6º, do 

Código de Processo Civil, c/c art. 468, §§6º e 7º, da CNGC – Foro Judicial. 

Atente-se o Sr. Gestor que esta decisão deverá ser encaminhada por 

e-mail ao Departamento de Controle e Arrecadação – dca@tjmt.jus.br –, 

possibilitando, assim, o lançamento das informações no sistema próprio e 

o controle de pagamento, conforme orientação contida no Ofício Circular n. 

04/2018/GAB/J-Aux de 06-3-2018, proveniente da Corregedoria-Geral da 

Justiça de Mato Grosso. Adotada a providência acima mencionada, 

INTIME-SE a parte autora para promover o recolhimento das custas 

processuais e da taxa judiciária correspondentes, nos termos aqui 

deferidos, no prazo de 15 (quinze) dias, alertando-o de que deverá 

“acessar o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – 

www.tjmt.jus.br , clicar no link ‘Emissão de Guias Online’ escolher a opção 

‘Distribuição/Mediação’ na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas’ e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: ‘Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia’, momento em que o advogado ou a parte emitirá a 

guia para o devido pagamento.”, segundo orientação que se extrai do 

ofício circular acima mencionado.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 353 Nr: 252-37.2001.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ceramica Guaporé Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Pinheiro de Souza - 

Procurador do Estado - OAB:, Ronaldo Pedro Szezupior dos 

Santos - Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4.161

 Diante do exposto, de ofício, DECLARO a ocorrência da prescrição 

intercorrente do crédito não tributário constante na CDA n.000893/1999, 

inscrita em 29.06.1999 e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

executivo fiscal, com resolução de mérito, com fundamento nos artigos 

332, §1º e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 463 Nr: 104-65.1997.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERCAL EXTRAÇÃO DE CALCÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Pinheiro de Souza - 

Procurador do Estado - OAB:, Patryck Araújo Ayala - Procurador 

do Estado de MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Josetti de Oliveira - 

OAB:11145

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE Cuiabá-Meio Ambiente

Gabinete Vara Especializada do Meio Ambiente

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADA: SUPERCAL EXTRAÇÃO DE CALCÁRIO LTDA

Vistos.

Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO 

em face de SUPERCAL EXTRAÇÃO DE CALCÁRIO LTDA, qualificada nos 

autos, objetivando o recebimento de crédito não tributário proveniente de 

multa por infração ambiental.

É o relatório. DECIDO.

 A controvérsia neste momento reside na análise da ocorrência ou não da 

prescrição intercorrente no presente executivo fiscal.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, em análise do REsp n. 

1.340.553/RS, em sede de Recurso Repetitivo, assim decidiu:

 “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO 

CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução 

fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do 

Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução 

das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido 

e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora 

(o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o 

procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao 

fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 

314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição quinquenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores 

do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, 

do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz 

suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do 

melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada 

a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça 

e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de 

suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, 

o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do 

feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a 

suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram 

amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. 

Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não 

tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que 

importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado 
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ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou 

da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, 

ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 

(art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do 

processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 

2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência 

da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da 

inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem 

prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter 

ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no 

item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de 

natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido 

proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da 

citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera 

de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a 

execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não 

tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor 

ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a 

execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não 

pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de 

suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de 

acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo 

deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 

2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a 

Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente 

e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por 

edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não 

bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a 

feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os 

requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 

1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo 

com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda 

que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por 

edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo 

depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a 

prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição 

que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos 

(art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá 

fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que 

foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao 

período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 

1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 

1.340.553/RS. PRIMEIRA SEÇÃO. Relator Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES. Julgado em 12.9.2018, DJe em 16.10.2018). [sem destaque no 

original]

Do julgado acima referido, conclui-se que: a) os executivos fiscais já 

ajuizados, de acordo com o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem 

ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das 

Procuradorias Fazendárias; b) não sendo o devedor validamente citado 

e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, 

automaticamente, o procedimento estabelecido no art. 40 da Lei n. 

6.830/1980; c) o prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/1980 – 01 (um) ano –, inicia-se, automaticamente, após a intimação 

da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da 

não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, 

independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial; d) 

o prazo da prescrição intercorrente – 05 (cinco) anos –, inicia-se, 

automaticamente, após o decurso do prazo de suspensão – 01 (um) ano 

–, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial; 

e) são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a 

efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital); f) o 

peticionamento da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de 

suspensão e do prazo da prescrição intercorrente – ou seja, 01 (um) ano 

mais 05 (cinco) anos – deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra 

após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo 

a citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo – 

mesmo que escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a 

prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição 

que requereu a providência frutífera; g) a Fazenda Pública, em sua 

primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de 

intimação a respeito do procedimento contido no art. 40 da Lei n. 

6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no art. 40 da 

Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido), bem assim deverá 

demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da 

prescrição; h) decorrido o prazo da prescrição intercorrente – 05 (cinco) 

anos – e depois de ouvida a Fazenda Pública, o Juiz poderá, de ofício, 

reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido 

quaisquer das hipóteses de interrupção; e i) o magistrado, ao reconhecer 

a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da 

delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do 

respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou 

suspensa.

Pois bem.

 Considerando essas premissas, não vislumbro a ocorrência da 

prescrição intercorrente.

A presente ação de execução fiscal foi proposta em 08.07.1997 (fl. 02-v).

O devedor foi citado por edital em 11.09.2000 (fl. 30-v).

Considerando que a parte executada não realizou o pagamento do débito, 

tampouco nomeou bens à penhora, foi realizada a penhora judicial de um 

imóvel em nome do devedor (fl. 31).

 Intimada, a parte devedora não comprovou a propriedade dos imóveis 

conscritos.

A Fazenda Pública requereu, em manifestação protocolizada em 

07.10.2006, a penhora online de valores (fl. 116/118).

Instada sobre a não localização do bem indicado em nome da parte 

executada (fl. 176), a Fazenda Pública indicou veículos a serem 

penhorados (fl. 177).

Novamente intimada quanto à não localização dos veículos indicados, (fls. 

254), a Fazenda Pública passou a apresentar diversos requerimentos 

visando localizar bens, sendo o primeiro em manifestação protocolizada 

em 12.08.2008, requerendo o envio de ofício à Receita Federal solicitando 

acesso à Declaração de Imposto de Renda da parte devedora (fl. 256).

Com efeito, não obstante em sentença datada de 09.08.2010 (fls. 

281/287), ter sido declarada a prescrição da presente execução, o 

exequente apresentou recurso de apelação (fls. 288/298), sendo 

reformado o julgado em 24.01.2012 (fl. 328).

Instada sobre o retorno dos autos, a Fazenda Pública requereu, em 

manifestação protocolizada em 28.11.2013, a realização de penhora on 

line, por meio do Sistema BacenJud (fl. 335), que foi deferido à fl. 337, mas 

não obteve êxito na constrição pecuniária.

Considerando a não localização de valores para penhora, o exequente 

requereu, em manifestação protocolizada em 31.07.2014, a penhora de 

bens pelo sistema RENAJUD (fl. 345/346), o que foi deferido e também não 

obteve êxito na localização de bens (fls. 347/348).

Ocorre que, de acordo com o sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça 

(REsp n. 1.340.553/RS), a partir daí – 31.07.2014 – iniciou-se, 

automaticamente, o procedimento estabelecido no art. 40 da Lei n. 

6.830/1980, por conseguinte, o prazo de suspensão do curso da 

execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em 31.07.2015.

 Após essa data – 31.07.2015 –, iniciou-se o curso do prazo da 

prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos.

Instada a se manifestar acerca da possível ocorrência da prescrição no 

presente caso, mediante a remessa dos autos (CPC, art. 183, §1º), a 

Fazenda Pública argumentou, em manifestação apresentada em 

26.09.2019 (fl. 399), que a prescrição intercorrente na execução fiscal é 

ocasionada pela suspensão do processo por mais de 05 (cinco) anos sem 

a localização do devedor ou de bens, o que não teria ocorrido no presente 

caso.
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 Não obstante, de acordo com o sufragado pelo Superior Tribunal de 

Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), há interrupção da prescrição quando 

forem encontrados bens à penhora, mesmo que seja posteriormente 

desconstituída.

Logo, conclui-se que, após o reinício da contagem do prazo prescricional, 

não houve a ocorrência da soma do prazo máximo de suspensão e do 

prazo da prescrição intercorrente – ou seja, 01 (um) ano mais 05 (cinco) 

anos –, motivo pelo qual não há que se falar na ocorrência da prescrição 

intercorrente no presente caso.

Assim, visando dar prosseguimento ao feito, INTIME-SE o ESTADO DE 

MATO GROSSO para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, apresentado CDA atualizada do débito exequendo.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

(Assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 606 Nr: 137-55.1997.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Benedito de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Pinheiro de Souza - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE Cuiabá-Meio Ambiente

Gabinete Vara Especializada do Meio Ambiente

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO: CELSO BENEDITO DE OLIVEIRA

Vistos.

Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO 

em face de CELSO BENEDITO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, 

objetivando o recebimento de crédito não tributário proveniente de multa 

por infração ambiental.

É o relatório. DECIDO.

 A controvérsia neste momento reside na análise da ocorrência ou não da 

prescrição intercorrente no presente executivo fiscal.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, em análise do REsp n. 

1.340.553/RS, em sede de Recurso Repetitivo, assim decidiu:

 “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO 

CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução 

fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do 

Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução 

das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido 

e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora 

(o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o 

procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao 

fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 

314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição quinquenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores 

do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, 

do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz 

suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do 

melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada 

a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça 

e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de 

suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, 

o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do 

feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a 

suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram 

amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. 

Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não 

tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que 

importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado 

ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou 

da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, 

ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 

(art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do 

processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 

2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência 

da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da 

inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem 

prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter 

ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no 

item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de 

natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido 

proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da 

citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera 

de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a 

execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não 

tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor 

ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a 

execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não 

pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de 

suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de 

acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo 

deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 

2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a 

Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente 

e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por 

edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não 

bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a 

feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os 

requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 

1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo 

com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda 

que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por 

edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo 

depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a 

prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição 

que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos 

(art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá 

fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que 

foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao 

período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 

1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 

1.340.553/RS. PRIMEIRA SEÇÃO. Relator Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES. Julgado em 12.9.2018, DJe em 16.10.2018). [sem destaque no 

original]

Do julgado acima referido, conclui-se que: a) os executivos fiscais já 

ajuizados, de acordo com o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem 

ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das 

Procuradorias Fazendárias; b) não sendo o devedor validamente citado 

e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, 

automaticamente, o procedimento estabelecido no art. 40 da Lei n. 

6.830/1980; c) o prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/1980 – 01 (um) ano –, inicia-se, automaticamente, após a intimação 

da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da 
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não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, 

independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial; d) 

o prazo da prescrição intercorrente – 05 (cinco) anos –, inicia-se, 

automaticamente, após o decurso do prazo de suspensão – 01 (um) ano 

–, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial; 

e) são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a 

efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital); f) o 

peticionamento da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de 

suspensão e do prazo da prescrição intercorrente – ou seja, 01 (um) ano 

mais 05 (cinco) anos – deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra 

após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo 

a citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo – 

mesmo que escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a 

prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição 

que requereu a providência frutífera; g) a Fazenda Pública, em sua 

primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de 

intimação a respeito do procedimento contido no art. 40 da Lei n. 

6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no art. 40 da 

Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido), bem assim deverá 

demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da 

prescrição; h) decorrido o prazo da prescrição intercorrente – 05 (cinco) 

anos – e depois de ouvida a Fazenda Pública, o Juiz poderá, de ofício, 

reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido 

quaisquer das hipóteses de interrupção; e i) o magistrado, ao reconhecer 

a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da 

delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do 

respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou 

suspensa.

Pois bem.

 Considerando essas premissas, não vislumbro a ocorrência da 

prescrição intercorrente.

A presente ação de execução fiscal foi proposta em 02.07.1997 (fl. 03-v).

O devedor foi citado por edital em 26.03.1998 (fl. 20).

Considerando que a parte executada não realizou o pagamento do débito, 

tampouco nomeou bens à penhora, a Fazenda Pública requereu, em 

manifestação protocolizada em 16.04.1999, a suspensão do feito pelo 

prazo de 90 (noventa) dias (fl. 22).

Instada sobre a não localização do bem indicado em nome da parte 

executada (fl. 66), a Fazenda Pública passou a apresentar diversos 

requerimentos visando localizar bens à penhora, sendo o primeiro em 

manifestação protocolizada em 04.10.2002, requerendo a realização de 

penhora on line (fl. 37).

Com efeito, não obstante em sentença datada de 05.05.2010 (fls. 

152/158), ter sido declarada a prescrição da presente execução, o 

exequente apresentou recurso de apelação (fls. 159/172), sendo 

reformado o julgado em 28.06.2011 (fl. 200).

Instada sobre o retorno dos autos, a Fazenda Pública requereu, em 

manifestação protocolizada em 29.11.2011, a realização de penhora on 

line, por meio do Sistema BacenJud (fls. 232/234), sendo o pedido deferido 

e realizado à fl. 238.

Considerando a não localização de valores para penhora, o exequente 

requereu, em manifestação protocolizada em 12.09.2014, a penhora de 

bens pelo sistema RENAJUD (fl. 253/255), o que foi deferido e também não 

obteve êxito na localização de bens (fls. 257/257).

Ocorre que, de acordo com o sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça 

(REsp n. 1.340.553/RS), a partir daí – 12.09.2014 – iniciou-se, 

automaticamente, o procedimento estabelecido no art. 40 da Lei n. 

6.830/1980, por conseguinte, o prazo de suspensão do curso da 

execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em 12.09.2015.

 Após essa data – 12.09.2015 –, iniciou-se o curso do prazo da 

prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos.

Instada a se manifestar acerca da possível ocorrência da prescrição no 

presente caso, mediante a remessa dos autos (CPC, art. 183, §1º), a 

Fazenda Pública argumentou, em manifestação apresentada em 

25.10.2019 (fl. 290), que a prescrição intercorrente na execução fiscal é 

ocasionada pela suspensão do processo por mais de 05 (cinco) anos sem 

a localização do devedor ou de bens, o que não teria ocorrido no presente 

caso.

 Não obstante, de acordo com o sufragado pelo Superior Tribunal de 

Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), há interrupção da prescrição quando 

forem encontrados bens à penhora, mesmo que seja posteriormente 

desconstituída.

Logo, conclui-se que, após o reinício da contagem do prazo prescricional, 

não houve a ocorrência da soma do prazo máximo de suspensão e do 

prazo da prescrição intercorrente – ou seja, 01 (um) ano mais 05 (cinco) 

anos –, motivo pelo qual não há que se falar na ocorrência da prescrição 

intercorrente no presente caso.

Assim, visando dar prosseguimento ao feito, INTIME-SE o ESTADO DE 

MATO GROSSO para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, apresentado CDA atualizada do débito exequendo.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

(Assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35146 Nr: 2079-24.2017.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTES/INVASORES DE AREA DE 

EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO BAIRRO JARDIM RENASCER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE - OAB:7892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para, ratificando 

a medida liminar deferida (fls. 64/67), DETERMINAR que as partes 

requeridas, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, desocupem os 

imóveis construídos em área pública, devidamente identificada na inicial, 

localizada no Bairro Jardim Renascer, localizada na Rua Princesa Isabel, 

números 588 e 589, Quadra 13, Lote 07 (fundo com a Rua Tiradentes), 

nesta Capital, matriculada no 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 

Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá (MT) sob o n. 103.900, bem 

assim promovam a retirada de cercas e a demolição de construções 

existentes no local.

2.2. Para o caso de descumprimento das obrigações fixadas no item 2.1., 

fixo multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), conforme permissão 

legal dos artigos 536, §1º e 537, ambos do Código de Processo Civil, bem 

assim AUTORIZO a parte requerente MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) a adoção 

das medidas necessárias para o cumprimento das determinações deste 

Juízo, inclusive requisição de Força Policial, se necessário for, cumprindo 

ao Sr. Oficial de Justiça certificar minuciosamente sobre a sua 

necessidade.

2.3. INTIME-SE a parte requerente MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) para o 

cumprimento do determinado no RAI n. 1010822-58.2017.8.11.0000, 

mormente no que concerne à inclusão das partes requeridas e seus 

familiares em Programa Social de Habitação.

2.4. JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.5. Sem custas e honorários, a teor do art. 18, da Lei de Ação Civil 

Pública.

2.6. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo-se com as baixas de estilo.

2.7. P.R.I.C.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37326 Nr: 3495-27.2017.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVA JATO ROSE CAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS, MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BÁRBARA FERREIRA DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 20.170-O

 2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, confirmando a 

tutela provisória de urgência concedida em 30.11.2017 (fls. 68/69), por 

conseguinte, DETERMINO a interdição do empreendimento denominado 

LAVA JATO ROSE CAR, localizado na Rua Jornalista Caramuru de 

Campos Maciel, n. 03, quadra 19, Bairro CPA II, nesta Capital, tendo em 

vista a inexistência das licenças ambientais necessárias para a atividade 

de lava jato, bem assim CONDENO a empresa requerida na obrigação de 

fazer, consistente na regularização da atividade no prazo de 120 (cento e 

vinte) dias, devendo permanecer a atividade interditada até a sua 

regularização.

2.2. Para o caso de descumprimento das obrigações fixadas no item 2.1., 

fixo multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), conforme permissão 

legal dos artigos 536, §1º e 537, ambos do Código de Processo Civil.

2.3. JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38803 Nr: 692-37.2018.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIO COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO CAETANO 

VACCHIANO -PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Sergio Ferreira Mendes - 

OAB:OAB/MT 8.909, Juliana Zafino Isidoro Ferreira - OAB:OAB/MT 

12.794-B, Max Magno Ferreira Mendes - OAB:OAB/MT 8.093

 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: DÉCIO COUTINHO

Vistos.

 Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de DÉCIO COUTINHO, 

devidamente qualificado, almejando: a) a demolição de todas as 

construções existentes na área de preservação permanente localizada na 

margem esquerda do Rio Cuiabá, próxima a comunidade Barranco Alto II, 

no Município de Santo Antônio de Leverger (MT), com a consequente 

proibição de novas construções no local, sem prejuízo da revegetação; b) 

a proibição de estacionamento de veículos ou bacos na área de 

preservação permanente descrita na letra “a”, bem assim a proibição de 

depósito de qualquer tipo de material no local; c) a adoção das medidas 

para controle dos processos erosivos no talude do rio, utilizando 

estruturas físicas de contenção dos pontos mais críticos, consorciada 

com o plantio de vegetação nativa de rápido crescimento e adaptadas à 

inundação; d) a construção de outro acesso à propriedade, por meio de 

nova estrada do Barranco Alto II, desativando definitivamente a antiga 

estrada de margeia o rio; e) a apresentação de plano de recuperação de 

área degradada, no prazo de 30 (trinta) dias, possibilitando a fiscalização 

do cumprimento do cronograma de execução das obrigações; e f) a 

condenação da parte requerida na obrigação de indenizar pelos danos 

ambientais não recuperáveis, bem assim a título de danos morais 

coletivos.

Sustenta o d. representante do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL que, em 

decorrência das atividades desenvolvidas pelo Projeto Verde Rio, vistoria 

realizada em 27.02.2012, constatou-se danos ambientais de grande monta 

no imóvel rural localizado na margem esquerda do Rio Cuiabá, próxima a 

comunidade Barranco Alto II, no Município de Santo Antônio de Leverger 

(MT), mais precisamente nas Coordenadas Geográficas 15º57’42,834”S e 

56º01’19,293”W, pertencente à parte requerida DÉCIO COUTINHO.

Segundo o autor coletivo, na oportunidade restou verificada a supressão 

de vegetação em área de preservação permanente e construções dentro 

dos seus limites, com “gravíssimos processos erosivos junto ao talude do 

rio, cuja vegetação encontrava-se antropizada”, bem assim o lançamento 

inadequado de “efluentes da cozinha”.

A inicial vem instruída com os documentos de fls. 15/116.

Citada (fl. 123), a parte requerida apresentou contestação às fls. 126/146, 

juntando documentos às fls. 147/170. Impugnação à contestação da parte 

requerente se encontra às fls. 172/175.

Instadas a especificar as provas que pretendem produzir (fl. 176), 

enquanto a parte requerente pugnou pelo julgamento antecipado (fl. 178), 

a parte requerida manifestou pela produção de prova pericial e 

testemunhal.

É o relatório. DECIDO.

O processo está em ordem.

 Inexistem preliminares a serem analisadas.

As circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a transação. 

Assim, sem prejuízo de tentativa de conciliação no início da audiência de 

instrução e julgamento, passo a sanear o processo desde logo.

As matérias controvertidas nos presentes autos são: a) possível 

supressão de vegetação na área de preservação permanente descrita na 

inicial; b) possível construção realizada na área de preservação 

permanente descrita na inicial; c) possíveis processos erosivos junto ao 

talude do Rio Cuiabá, mormente na propriedade rural descrita na inicial; e 

d) lançamento inadequado de efluentes na área descrita na inicial.

Instadas as partes, somente a parte requerida pugnou pela produção de 

prova, consistente em perícia e na oitiva de testemunhas (fl. 180).

Em atenção aos princípios do contraditório e o da ampla defesa, bem 

assim diante do pedido formulado pelos autores, DEFIRO o pedido de 

prova pericial, para tanto, nomeio o perito o Sr. LINDOMAR ROCHA 

RODRIGUES, graduado em Engenharia Florestal, devidamente inscrito no 

CREA/MT, sob o n. 06772/D, domiciliado na Av. Rubens de Mendonça, 

1856, Edifício Cuiabá Office Tower, Sala 501, Bairro Bosque da Saúde, 

telefones: (65) 9971-9436 / 3023-3598, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso.

Desde já, fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo pericial 

(CPC, art. 465), a contar da ciência da data e do local designados pelo juiz 

ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova (CPC, art. 

474), bem assim DETERMINO:

1. INTIMAÇÃO das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem o 

impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso), indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos (CPC, art. 465, §1º);

2. Decorrido o prazo consignado no item 1., com ou sem manifestação das 

partes, promova-se a INTIMAÇÃO do perito para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar a proposta de honorários, currículo com comprovação de 

especialização e contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (CPC, art. 

465, §2º). No mesmo prazo, poderá o perito escusar-se por motivo de 

impedimento ou suspeição (CPC, art. 467); e

3. Apresentada a proposta de honorários periciais – item 2. –, promova-se 

a INTIMAÇÃO das partes para, querendo, manifestarem-se a respeito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos para deliberação.

5. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

(assinado digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 53094 Nr: 11111-75.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, de ofício, DECLARO a ocorrência da prescrição 

intercorrente do crédito não tributário constante na CDA n. 000889/99, 

inscrita em 1º/07/1999 e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

executivo fiscal, com resolução de mérito, com fundamento nos artigos 

332, §1º e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 46 Nr: 420-68.2003.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Sledz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patryck Araújo Ayala - 

Procurador do Estado de MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - Dr. 

Rogério Borges Freitas - OAB:

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE Cuiabá-Meio Ambiente

Gabinete Vara Especializada do Meio Ambiente

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADA: LUIZ CARLOS SLEDZ

Vistos.

Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO 

em face de LUIZ CARLOS SLEDZ, qualificado nos autos, objetivando o 

recebimento de crédito não tributário proveniente de multa por infração 

ambiental.

É o relatório. DECIDO.

 A controvérsia neste momento reside na análise da ocorrência ou não da 

prescrição intercorrente no presente executivo fiscal.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, em análise do REsp n. 

1.340.553/RS, em sede de Recurso Repetitivo, assim decidiu:

 “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO 

CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução 

fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do 

Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução 

das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido 

e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora 

(o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o 

procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao 

fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 

314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição quinquenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores 

do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, 

do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz 

suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do 

melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada 

a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça 

e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de 

suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, 

o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do 

feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a 

suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram 

amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. 

Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não 

tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que 

importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado 

ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou 

da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, 

ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 

(art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do 

processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 

2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência 

da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da 

inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem 

prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter 

ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no 

item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de 

natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido 

proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da 

citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera 

de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a 

execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não 

tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor 

ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a 

execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não 

pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de 

suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de 

acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo 

deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 

2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a 

Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente 

e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por 

edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não 

bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a 

feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os 

requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 

1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo 

com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda 

que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por 

edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo 

depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a 

prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição 

que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos 

(art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá 

fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que 

foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao 

período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 

1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 

1.340.553/RS. PRIMEIRA SEÇÃO. Relator Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES. Julgado em 12.9.2018, DJe em 16.10.2018). [sem destaque no 

original]

Do julgado acima referido, conclui-se que: a) os executivos fiscais já 

ajuizados, de acordo com o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem 

ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das 

Procuradorias Fazendárias; b) não sendo o devedor validamente citado 

e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, 

automaticamente, o procedimento estabelecido no art. 40 da Lei n. 

6.830/1980; c) o prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/1980 – 01 (um) ano –, inicia-se, automaticamente, após a intimação 

da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da 

não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, 

independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial; d) 

o prazo da prescrição intercorrente – 05 (cinco) anos –, inicia-se, 

automaticamente, após o decurso do prazo de suspensão – 01 (um) ano 

–, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial; 

e) são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a 

efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital); f) o 

peticionamento da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de 

suspensão e do prazo da prescrição intercorrente – ou seja, 01 (um) ano 

mais 05 (cinco) anos – deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra 

após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo 

a citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo – 

mesmo que escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a 

prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição 

que requereu a providência frutífera; g) a Fazenda Pública, em sua 

primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de 

intimação a respeito do procedimento contido no art. 40 da Lei n. 

6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no art. 40 da 

Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido), bem assim deverá 

demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da 
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prescrição; h) decorrido o prazo da prescrição intercorrente – 05 (cinco) 

anos – e depois de ouvida a Fazenda Pública, o Juiz poderá, de ofício, 

reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido 

quaisquer das hipóteses de interrupção; e i) o magistrado, ao reconhecer 

a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da 

delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do 

respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou 

suspensa.

Pois bem.

 Considerando essas premissas, não vislumbro a ocorrência da 

prescrição intercorrente.

A presente ação de execução fiscal foi proposta em 27.11.2003 (fl. 02-v).

O devedor foi citado em 11.01.2004 (fl. 07-v).

Considerando que a parte executada não realizou o pagamento do débito, 

tampouco nomeou bens à penhora, a Fazenda Pública requereu, em 

manifestação protocolizada em 27.09.2004, a penhora de um veículo 

registrado em nome do devedor (fls. 08/09).

Instada sobre a não localização do bem indicado, a Fazenda Pública, em 

12.08.2005, requereu a penhora online de valores existentes em contas 

bancárias da parte executada (fl. 29).

Novamente intimada quanto à não localização valores (fls. 254), a 

Fazenda Pública passou a apresentar diversos requerimentos visando 

localizar bens à penhora, sendo o primeiro em manifestação protocolizada 

em 15.01.2007, requerendo o envio de ofício à Receita Federal solicitando 

acesso à Declaração de Imposto de Renda da parte devedora (fl. 45).

Com efeito, não obstante em sentença datada de 04.03.2010 (fls. 97/102), 

ter sido declarada a prescrição da presente execução, o exequente 

apresentou recurso de apelação (fls. 288/298), sendo reformado o julgado 

em 26.10.2010 (fl. 141).

Instada sobre o retorno dos autos, a Fazenda Pública requereu, em 

manifestação protocolizada em 16.09.2011, a realização de penhora de 

imóvel em nome do executado (fls. 159/160), que foi deferido à fl. 175, 

contudo não houve o cumprimento do mandado de penhora.

Instada a se manifestar acerca da possível ocorrência da prescrição no 

presente caso, mediante a remessa dos autos (CPC, art. 183, §1º), a 

Fazenda Pública argumentou, em manifestação apresentada em 

12.08.2019 (fls. 219/220), que a prescrição intercorrente na execução 

fiscal é ocasionada pela suspensão do processo por mais de 05 (cinco) 

anos sem a localização do devedor ou de bens, o que não teria ocorrido 

no presente caso, bem como a pendência no cumprimento do mandado de 

penhora do imóvel indicado às fls. 159/160, cuja diligência já foi reiterada 

anteriormente.

 Não obstante, de acordo com o sufragado pelo Superior Tribunal de 

Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), há interrupção da prescrição quando 

forem encontrados bens à penhora, mesmo que seja posteriormente 

desconstituída.

Logo, conclui-se que, após o reinício da contagem do prazo prescricional, 

não houve a ocorrência da soma do prazo máximo de suspensão e do 

prazo da prescrição intercorrente – ou seja, 01 (um) ano mais 05 (cinco) 

anos –, motivo pelo qual não há que se falar na ocorrência da prescrição 

intercorrente no presente caso.

Assim, visando dar prosseguimento ao feito, DEFIRO o pedido de penhora 

sobre o imóvel indicado às fls. 159/160, o qual se encontra inscrito sob a 

matrícula n. 13.899, ficha 01 do livro 2, no 7º Serviço Notarial e Registral 

de Imóveis da 4ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá (MT), 

conforme informações prestadas pelo executado.

 Expeça-se o necessário para que seja efetivada a penhora, 

nomeando-se a própria parte executada (proprietário) como depositário, a 

qual deverá ser intimada, juntamente com seu cônjuge, se casado for, 

para, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda desde logo à avaliação, cujo valor deverá constar no auto de 

penhora, com o consequente registro desta (da penhora), nos termos do 

artigo 7º, inciso IV, da Lei n. 6.830/80.

Restando frustrada ou insuficiente a referida penhora, intime-se a parte 

credora para requerer o que for de direito, no prazo de cinco dias, sob 

pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de abril de 2020

(Assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

Varas Criminais

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 463527 Nr: 3407-12.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL AQUIMINO VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Ferreira de Paula - 

OAB:MT 19193/O

 Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para 

CONDENARRAFAEL AQUIMINO VAZ, brasileiro, natural de Várzea 

Grande-MT, nascido no dia30/01/1995, portador do RG n.º 19596766 

SSP/MT e CPF nº 050.694.171-00, filho de Soeli daSilva e Valdecir Vaz, 

residente na Avenida Filinto Muller nº 1.779, bairro Quilombo, comoincurso 

nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006. (...)

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 620438 Nr: 9723-36.2020.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR SAUL AMIDEN - 

OAB:OAB/MT 20.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação do 

Advogado do Querelante para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, 

bem como para comprovar o pagamento das custas processuais e das 

diligências do Oficial de Justiça, com a juntada da(s) guia(s) e 

pagamento(s) da(s) diligência(s). DECISÃO: “(...) É notório que as redes 

sociais alcancem na vida da sociedade, nos dias de hoje, valores reais de 

prejuízos morais, profissionais e até mesmo financeiros. Consta nos 

autos, “prints” da rede social da querelada, que confirmam a dissipação 

das supostas notícias contra o querelante, que não se pode deixar, no 

momento, de afirmar, que o prejudicam em seu íntimo de alguma forma. 

Assim sendo, com fulcro no art. 297 do Código de Processo Civil c/c art. 

3º do Código de Processo Penal, e em consonância com o parecer do 

Ministério Público, defiro parcialmente a liminar, para determinar que a 

querelada M. DE M. V., no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, retirar da 

sua rede social Instagram, os destaques intitulados R. Abusivo, R. 

Abusivo 2 e R. Abusivo 3, bem como abstenha-se de propagar qualquer 

imputação ao querelante C. C. C. O cumprimento desta decisão fica 

condicionado ao pagamento das custas processuais e das diligências 

necessárias ao ato de intimação. Intime-se o querelante para o pagamento 

necessário. Após o pagamento, intime-se a querelante, pessoalmente, 

desta decisão, cuja cópia serve como mandado. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de 

abril de 2020. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA Juiz de Direito”

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 593107 Nr: 34264-70.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER DE SOUZA FERREIRA, THIAGO 

SATIRO ALBINO, MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA, SADÁ RIBEIRO 

PARREIRA, BERISON COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE RAMOS NOBRE - 

OAB:20.883/E, CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - 
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OAB:13822, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3.301/MT, RICARDO 

DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT

 EMENTA: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as 

acima indicadas, acordam os JUÍZES DO CONSELHO ESPECIAL DE 

JUSTIÇA, Auditor Marcos Faleiros Da Silva e Juízes Militares Cel BM 

RICARDO ANTONIO BEZERRA COSTA, TEN CEL PM BENEDITO SÉRGIO DE 

SOUZA PINHEIRO FERREIRA, TEN CEL ROBSON FERNANDO MARTINS 

ANTONIETTI, TEN CEL PM DARWIN SALGADO GERMANO, para, à 

UNANIMIDADE, ACOLHEU o pedido de Ref.: 102 e REVOGOU as medidas 

cautelares fixadas (Ref.: 85), a fim de AUTORIZAR acesso de usuário e 

senha do Sistema de Computadores da Polícia Militar do Estado de Mato 

Grosso, incluindo os sistemas de inteligência, informação e logístico da 

PMMT (DACI, ARI, ALI, SALP E TI), para o acusado TEN CEL PM SADÁ 

RIBEIRO PARREIRA.DELIBERAÇÕESPelo MM. Juiz foi assim deliberado: 

Comunique-se, imediatamente, o Comando-Geral e a Corregedoria-Geral 

da PMMT a decisão proferida pelo Conselho Especial de Justiça.Expeça-se 

o necessário para a realização da sessão designada para o dia 

04/08/2020, às 13h30min, saindo os presentes intimados.Às providências 

para a realização do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 593107 Nr: 34264-70.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER DE SOUZA FERREIRA, THIAGO 

SATIRO ALBINO, MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA, SADÁ RIBEIRO 

PARREIRA, BERISON COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE RAMOS NOBRE - 

OAB:20.883/E, CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - 

OAB:13822, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3.301/MT, RICARDO 

DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT

 INTIMEM-SE as partes para a apresentação de quesitos no prazo de 5 

(cinco) dias visando a expedição de carta precatória para a oitiva das 

testemunhas de defesa residentes em outras comarcas.

Considerando a existência de testemunhas residentes nesta comarca, 

mantenho a sessão designada para o dia 04/08/2020, às 13h30min.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 619060 Nr: 8877-19.2020.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDORIEL TALES TAQUES ALBUQUERQUE, 

WELLINGTON BISPO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de juntada de documento do Autor.

Mantenho a decisão de indeferimento da tutela antecipada, porque embora 

tenha comprovado que impetrou o recurso administrativo, não há que se 

falar em efeito suspensivo obrigatório, razão pela qual ratifico os 

fundamentos expostos em decisão de Ref. 04.

Cite-se o Réu para apresentar a contestação, no prazo legal.

Cumpra-se a decisão anterior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 536569 Nr: 28182-57.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO LOPES, PABLO JUNIOR 

RODRIGUES DE SOUSA, JAILSON YANCO VALIN CUNHA, TAINÃ SILVA 

MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:12770, 

JOSÉ KROMINSKI - OAB:12.027, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA 

- OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:OAB/MT 11.190, 

WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - OAB:18.853/O

 Diante do atual cenário decorrente da pandemia do vírus Covid-19, 

redesigno a sessão para oferecimento de proposta de acordo de não 

persecução penal (art. 28-a do CPP), para o dia 20 de agosto de 2020, às 

14h30min.

Intimem-se. Requisite(m)-se o(s) réu(s).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 509585 Nr: 2340-75.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTONIEL FERREIRA DE SOUZA, CLAYTON DE 

OLIVEIRA PERUARE, WEBNER RIBEIRO DIAS, FABIANO AURÉLIO SILVA 

CAMPOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166/B, ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR - 

OAB:13.945/MT, CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - 

OAB:13822, glauber eduardo de arruda campos - OAB:8890, LUIZ 

GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - OAB:OAB/MT 17.563

 Certifico que o Ministério Público renunciou o prazo recursal da decisão 

de extinção de punibilidade, transitando em julgado para a parte 

interessada.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 137678 Nr: 4826-48.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÂNIO FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAILDON EVARISTO DE 

MORAES COSTA - OAB:19203, EMANOUELLY DE SOUZA MORAES 

COSTA - OAB:17018, YURI ROBSON NADAF BORGES - OAB:

 Código: 137678 Vistos, etc. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, por seu digno representante nesta Comarca, no uso de 

suas atribuições legais e com base no inquérito policial n° 

333/2009/CISC/OESTE/MT, ofereceu a denúncia de fls. 05/11 em desfavor 

de JANIO FRANCISCO DA SILVA, já devidamente qualificado nos autos, 

pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, III e IV, do Código Penal. (...) 

tiva estatal deduzida na denúncia de fls. 05/11 para:PRONUNCIAR, com 

fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, o acusado:JANIO 

FRANCISCO DA SILVA, já devidamente qualificado nos autos, como 

incurso na conduta delitiva prevista no art. 121, caput, do Código Penal, a 

fim de que seja oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio 

Tribunal do Júri desta Comarca, em decorrência da acusação; Em 

cumprimento ao que determina o art. 413, §3° , do Código de Processo 

Penal (CPP), não verifico a necessidade da prisão preventiva do acusado, 

uma vez que ausentes estão os requisitos legais para tal medida. Intime-se 

a defesa via DJE, o réu e o Ministério Público desta decisão, nos termos do 

art. 420, I do Código de Processo Penal . Expeça-se, pois, o necessário e, 

preclusa a decisão de pronúncia, certifique-se e encaminhem-se os autos, 

acompanhados dos objetos eventualmente apreendidos, ao Excelentíssimo 

Juiz Presidente do Tribunal do Júri desta Comarca, nos termos do art. 421, 

do CPP. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 02 de abril de 2020. Flávio Miraglia 

Fernandes Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 36020 Nr: 1671-86.1999.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR MIGUEL DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJALMA BOMDESPACHO DE 

OLIVEIRA - OAB:4356/MT

 Ante o exposto, aliada ao estado atual de risco à saúde de todos em 

decorrência da pandemia causada pelo coronavírus- COVID 19- com 

suporte no art. 5º, inciso LXV, da Constituição Federal c/c o art. 316 do 

CPP REVOGO a prisão preventiva de VITOR MIGUEL DE CAMPOS, 

devendo o mesmo ser colocado imediatamente em liberdade, se por outro 

motivo não estiver preso. EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA em favor 

do acusado VITOR MIGUEL DE CAMPOS.Proceda a Sra. Gestora a 

retirada/baixa da prisão do acusado no Sistema de Cadastro Nacional de 

Mandado de Prisão do CNJ.Tendo em vista a formalização do triângulo 

processual revogo a suspensão do curso desta ação penal e do prazo 

prescricional, e mantenha estes autos na secretaria deste Juízo até o fim 

da quarentena, para posterior designação de audiência.Intime-se o 

advogado subscritor da peça juntada às fls. 190/195 para que apresente 

a procuração nestes autos tão logo acabe o período de 

quarentena.Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 13 

de abril de 2020.Flávio Miraglia FernandesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 100491 Nr: 5864-66.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO DE SOUZA PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Minami - OAB-MT N.º 

15855 - OAB:15855/MT, DR. PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - 

OAB-MT 13.025 - OAB:, PABLO PINHEIRO MARQUES - OAB:17874, 

PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - OAB:13025/MT

 Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO a 

pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 05/09 

para:PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo 

Penal, a acusada:CRISTIANO DE SOUZA PROENÇA, vulgo “PERNINHA” 

devidamente qualificado nos autos, como incurso na conduta delitiva 

prevista no art. 121, § 2°, IV do Código Penal, por duas vezes, a fim de 

que seja oportunamente submetida ao julgamento do Egrégio Tribunal do 

Júri desta Comarca em decorrência da acusação. Em cumprimento ao que 

determina o art. 413, §3° , do Código de Processo Penal (CPP) não verifico 

por ora a necessidade da segregação do acusado. Façam-se as 

intimações necessárias e ciência ao Ministério Público observando-se as 

formalidades legaisExpeça-se, pois, o necessário e, preclusa a decisão 

de pronúncia, certifique-se e encaminhem-se os autos, acompanhados 

dos objetos eventualmente apreendidos, ao Excelentíssimo Juiz Presidente 

do Tribunal do Júri desta Comarca, nos termos do art. 421 , do CPP.P. R. I. 

C.Cuiabá/MT, 07 de abril de 2020. Flávio Miraglia Fernandes Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 580393 Nr: 22781-43.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN DA SILVA MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais arguidas pela defesa (fl. 

98), concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser 

melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a certeza 

absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta do denunciado, 

inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, com nova 

redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta etapa, o princípio do 

“in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo “Parquet”, dando o denunciado RENAN DA SILVA 

MARIANO como incurso nos artigos da “lex repressiva” nela mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28/05/2020, às 

15:10 horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das 

testemunhas arroladas nos autos.

Considerando que o réu não foi localizado para ser notificado nos 

endereços disponíveis nos autos, tendo, inclusive sido desativado seu 

monitoramento eletrônico (fl. 99/100), cite-o da ação penal e intime-o para 

o ato instrutório réu via edital (CPP, art. 361).

No mais, intimem-se as testemunhas arroladas na denúncia e na defesa 

prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 590266 Nr: 31693-29.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MARTINS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado BRUNO MARTINS DA COSTA 

como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 28/05/2020, às 16:00 

horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das testemunhas 

arroladas nos autos.Intimem-se o acusado, as testemunhas arroladas na 

denúncia e na defesa prévia, dando-se ciência ao Promotor de Justiça e 

Defensor Público.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381414 Nr: 23183-03.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Menezes - OAB:13322, 

Luciana Ramos Fernandes - OAB:12378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13.025

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, Dr. Paulo 

Roberto Gomes dos Santos, OAB/MT 13.025, para que tome ciência da 

decisão proferida nos autos, nos seguintes termos: "Trata-se de pedido 

de “Conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar”, requerido pela 

defesa em favor do réu Ricardo de Jesus Pinto. Argumenta a defesa que 

o réu se encontra “preso preventivamente por ordem deste juízo desde 11 

de abril de 2018” e que é acometido de doenças “suscetíveis de 

agravamento a partir do contágio pelo COVID-19, como bronquite, 

pneumonia e problema renal, em especial, crise depressiva”, pugnando 

pela substituição de sua constrição cautelar por prisão domiciliar. Em 

análise aos autos e ao pedido em comento, verifico a nítida intenção do 

nobre causídico em induzir este juízo a erro, vez que, ao contrário do que 

expressamente menciona em sua petição, Ricardo de Jesus Pinto é réu 

condenado pelos autos nº 381414, com condenação transitada em 

julgada, mantida pela segunda instância, que se encontra em cumprimento 

de pena, com Guia em trâmite perante a Vara de Execuções Criminais 

desta Comarca, inclusive, ajuizou justificação com fins de revisão criminal, 

a qual já fora encerrada.Dest a feita, diferente do que quer fazer crer 

maliciosamente a defesa, não existe prisão preventiva no presente feito 

que possa ser analisada por este magistrado, devendo, qualquer pedido 

de substituição da prisão decorrente de cumprimento de pena ser 

requerido ao juízo competente. Ante o exposto, deixo de analisar o mérito 

do pedido em comento, por ser este juízo incompetente para o fim 

colimado.

Deixo ainda de encaminhar o pedido ao juízo da Vara de Execuções 

Penais, uma vez que o Sistema por lá é todo informatizado, ao passo que 

nesta Unidade os feitos ainda são físicos, inviabilizando o 
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encaminhamento via sistema, devendo o douto advogado requerente fazer 

o requerimento ao juízo competente. Caso tenha sido feito o 

desarquivamento dos autos, retorne-os ao arquivo.

Cumpra-se..."

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1008714-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. D. M. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. C. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Cód. 1008714-25.2020.811.0041 – MEDIDAS PROTETIVAS. 

Requerente: ROSÂNGELA PEREIRA DE MAGALHAES, Endereço: Rua 

Vinte, nº 11 - Qd. 97 - Bairro Jardim Florianópolis - Cuiabá/MT, Telefone: 

(65) 99328-4445. Requerido: WELLINGTON DAS CHAGAS FERREIRA, 

Endereço: Rua Araguara, SN - o Suspeito Pode Ser Localizado Pelo 

Celular nº 62.99693-8990 - Bairro Jardim União - (O SUSPEITO FICA NA 

RESIDÊNCIA ATÉ AS 15 HORAS) Cuiabá/MT, Telefone: (62) 99693-8990. 

VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, requerido por 

ROSÂNGELA PEREIRA DE MAGALHAES nos termos do art. 18 da Lei nº 

11.340/2006, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, 

em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III 

da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica caracterizada em crimes apenados pelo Código Penal (Ameaça) 

– B.O. 2020.57288, por parte do requerido WELLINGTON DAS CHAGAS 

FERREIRA, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 

11.340/2006. Os pedidos liminares pleiteados caracterizam tutela de 

urgência de natureza cautelar, inclusive consoante entendimento do e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, como tal, para seu deferimento se 

faz necessário que a parte interessada demonstre a presença dos 

requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do 

direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora). Compulsando os autos, verifico pelo Boletim 

de Ocorrências e demais depoimentos aportados indicam, nesta sede de 

cognição sumária, a existência de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, havendo, pois, indícios da prática de violência de gênero contra a 

ora vítima, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.340/06, consubstanciando, 

de forma satisfatória, o pressuposto da probabilidade do direito da 

requerente. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, verifico que os fatos narrados pela vítima em suas 

declarações/boletim de ocorrências demonstram a situação de risco em 

que a mesma se encontra, impondo a imediata intervenção estatal como 

meio de salvaguarda-la, inclusive de novas investiduras do suposto 

agressor, justificando, pois, a urgência na concessão de medidas 

protetivas. Ademais, é cediço que a palavra da requerente é suficiente 

para o deferimento de medidas protetivas, consoante Enunciado nº 45 do 

FONAVID: “as medidas protetivas de urgência prevista na Lei nº 

11.340/2006 podem ser deferidas de forma autônoma, apenas com base 

na palavra da vítima, quando ausentes outros elementos probantes nos 

autos”. Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da 

ofendida, determinando: Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local 

convivência (art. 22, II, da Lei nº 11.340/2006), restando, desde já, 

deferido o reforço policial, se necessário ao cumprimento da ordem de 

afastamento (art. 22, §3º, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor 

de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, 

fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, 

“a”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor de manter contato com 

a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao 

agressor de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem 

como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade 

física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006). Com relação ao 

pedido de encaminhamento da ofendida e seus dependentes a programa 

oficial ou comunitário de proteção ou atendimento (art. 23, I, da Lei nº 

11.340/2006), necessário se faz aguardar a realização do estudo 

psicossocial a fim de que seja identificado qual programa em especial se 

adequa à situação fática apresentada nos autos. Após a juntada do 

referido estudo e diante das constatações realizadas, se verificará se 

cabe encaminhamento a programas de assistência social (ex. cestas 

básicas), acompanhamento terapêutico e psicológico (núcleos municipais 

respectivos), etc. No cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá 

explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de medida 

assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em 

Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo aos seus 

motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua atividade 

sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua posição jurídica, 

inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão 

poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação 

de outras sanções penais cabíveis. Consigno, desde já, que para 

cumprimento das diligências desta decisão poderá o Oficial de Justiça se 

valer do previsto no art. 14 da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 

212, do Código de Processo Civil de 2015, por aplicação supletiva. Assim, 

determino o devido acompanhamento pela Equipe Multidisciplinar através 

do serviço psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado 

social e psicológico das partes, bem como outras condições observadas 

tanto em relação ao agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 

(quarenta) dias. Notifique-se à Equipe Multidisciplinar para a realização do 

Estudo Psicossocial do caso no prazo acima indicado, devendo observar 

os itens acima especificados que necessitam de especial atenção. 

Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 

11.340/2006) e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência 

Judiciária, pela Defensoria Pública Cível (art. 28 da Lei 11.340/2006), 

inclusive para eventual ajuizamento da ação de separação judicial, de 

divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável 

perante o juízo competente (art. 18, inciso II, da Lei nº 11.340/06). 

Oficie-se à Autoridade Policial informando-lhe sobre o deferimento, por 

meio desta decisão, do Pedido das Medidas Protetivas de urgência 

apresentado pela vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do 

respectivo Inquérito Policial, no prazo legal, segundo exigência contida na 

regra do art. 12, inciso VII, da Lei nº 11.340/2006, c/c do art. 10 do Código 

de Processo Penal. Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins 

estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/2006. No mais, deixo de 

designar Audiência de Conciliação, ante a aparente inexistência de 

questões cíveis a serem resolvidas entre as partes. CITE-SE o requerido 

para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, nos termos do 

art. 306 do CPC, aplicado ao presente caso por analogia, por se tratar de 

procedimento cautelar. Conste no respectivo mandado a advertência de 

que o requerido deverá constituir advogado e, caso não possua 

condições financeiras para tanto, deverá procurar a Defensoria Pública 

Criminal para que apresente, tempestivamente, sua resposta escrita. 

Ainda, INTIMEM-SE as partes, consignando que o requerido deverá 

cumprir integralmente a presente decisão, sob pena de prisão. INTIME-SE o 

REQUERIDO (AGRESSOR/HOMEM) para que compareça no dia 19/06/2020 

às 14h00min, para participar do Diálogo com Homens sobre a Cultura 

Machista e sobre o Ciclo da Violência na Visão Sistêmica, na Sala de 

Audiências da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher da Capital. Saliento, por oportuno, que a citação/intimação 

deverá ser realizada pessoalmente - via Oficial de Justiça, em atenção ao 

disposto no art. 21 da Lei nº 11.340/2006. Esclareço, desde já, que para 

cumprimento das diligências desta decisão poderá o Oficial de Justiça se 

valer do previsto no art. 14 da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 

212, do Código de Processo Civil, por aplicação supletiva. Tendo em vista 

que a urgência da medida, determino que os cumprimentos dos mandados 

sejam realizados pelo Oficial de Justiça Plantonista, devendo constar nos 

mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar o 

cumprimento do feito. CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE MANDADO, A SER 

CUMPRIDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. Ciência ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública Cível. CUMPRA-SE. Às providências. 
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Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2020. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de 

Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 618436 Nr: 8313-40.2020.811.0042

 AÇÃO: Justificação Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ADÃO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO CARROCIA - 

OAB:21968/O, VICTOR PINHEIRO DA SILVA - OAB:23458/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 618436.

Vistos.

Considerando o teor da Portaria-Conjunta nº 281 de 07 de abril de 2020, 

expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe 

sobre a suspensão temporária do expediente, visando a prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), declaro PREJUDICADA a 

Audiência designada nos presentes autos.

Desde já, REDESIGNO o ato para o dia 19/05/2020 às 15h00min.

INTIME-SE a Defesa – via DJE, que ficará responsável por trazer as duas 

testemunhas por ele arroladas na audiência designada nesta 

oportunidade, já que o próprio causídico dispensou a intimação judicial das 

mesmas – fl. 07.

REQUISITE-SE o requerente Adão Ribeiro, que se encontra atualmente 

cumprindo pena no Centro de Ressocialização de Cuiabá (Carumbé).

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de abril de 2020.

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1055561-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

L. M. R. D. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. S. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1055561-22.2019.8.11.0041. REQUERENTE: L. M. R. 

D. A., POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: FELIPE SANTANA DE OLIVEIRA Vistos etc. Lanadelis Maria 

Roberto de Alvarenga requereu Medida Protetiva em face de Felipe 

Santana de Oliveira, por ter sido, em tese, vítima de violência doméstica. 

Recebida a ação, a liminar foi deferida com a aplicação de medida 

protetiva. Realizada audiência de conciliação, as partes celebraram 

acordo sobre as questões cíveis. Parecer do Ministério Público em id n. 

30465817. Relatado o necessário. Decido. Levando-se em consideração o 

melhor interesse da criança e inexistindo qualquer prejuízo às partes, 

homologo por sentença o acordo firmado por eles (id n. 30465817), para 

que produza seus legais e jurídicos efeitos. Por consequência, revogo as 

medidas protetivas pleiteadas pela Requerente. Ressalto que as questões 

relativas às despesas extraordinárias deverão ser discutidas em ação 

autônoma, por se tratar a presente medida protetiva de ação cautelar 

satisfativa. Diante do exposto, tendo a conciliação efeito de sentença 

entre as partes, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b’’ do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais. Cada parte arcará com os honorários de seu 

patrono. Notifique-se o Ministério Público Estadual. Com o trânsito em 

julgado da presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Tatiane Colombo Juíza de Direito

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016177-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016177-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELO DOS 

SANTOS SALES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE 

IAQUINTO MATEUS POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

26/05/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016179-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA FATIMA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016179-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITA 

FATIMA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

26/05/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016184-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA ROSE DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016184-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARINA ROSE 

DE ARRUDA E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: 

PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 26/05/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016189-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT8360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016189-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RICARDO JOAO 

ZANATA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO JOAO ZANATA 

POLO PASSIVO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE 

HOTEIS LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 26/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 14 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016204-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE ARRUDA HANCHET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016204-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEXANDRE DE 

ARRUDA HANCHET ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAITON LUIZ 

PANAZZOLO, ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR POLO PASSIVO: 

BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 26/05/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016206-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. O. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Milton Correa de Moraes OAB - MT6664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016206-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:E. O. F. 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILTON CORREA DE MORAES POLO 

PASSIVO: AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

26/05/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015379-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER DE LIMA ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1015379-17.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: LEONARDO 

JOSE SIQUEIRA DA SILVA - MT0021410A , para querendo, no prazo de 10 

dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015383-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA LEILA COSTA RIVELINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1015383-54.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: CLEILSON 

MENEZES GUIMARAES - MT7960-O , para querendo, no prazo de 10 dias, 

apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000560-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX LIMA MINEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

1000560-41.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: BERNARDO 

RIEGEL COELHO - RJ0164014A, FERNANDA RIBEIRO DAROLD - 

MT0012037A-O , para querendo, no prazo de 10 dias, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016216-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELI NUNES CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016216-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELI NUNES 

CABRAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BENEDITO FERREIRA PAES 

SOBRINHO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 26/05/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014112-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1014112-10.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CESAR LIMA DO NASCIMENTO - MT4651-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

09/12/2019 Hora: 16:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 29 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014112-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

1014112-10.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: WILSON 

SALES BELCHIOR - MT21150-O para, querendo, apresentar, no prazo de 

10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016038-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIO FERNANDO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO BRUNO OAB - MT7818-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1016038-89.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: FELICIO FERNANDO DA COSTA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. Na 

petição inicial não há pedido de tutela de urgência para ser apreciado. 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014137-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE MARQUES DA SILVA (AUTOR)

AIRTON BONETE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA OAB - MT20788-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1014137-86.2020.8.11.0001 AUTOR: 

AIRTON BONETE DOS SANTOS, JOSILENE MARQUES DA SILVA REU: TIM 

CELULAR S.A. Vistos. No ID 30587663 foi concedida a antecipação de 

tutela pleiteada na inicial e, no ID 31151743, a parte reclamante pleiteou a 

expedição de citação/intimação da parte reclamada. Assim, considerando 

o regime de teletrabalho obrigatório instituído pelo Tribunal de Justiça deste 

Estado (Portaria-Conjunta nº 249) e, tendo em vista que a parte reclamante 

apresentou como endereço para citação o estabelecimento comercial da 

reclamada localizado em shopping center desta Comarca, que encontra-se 

fechado por força de decreto municipal, intime-se a parte reclamante para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar outro endereço para citação da 

parte reclamada, sob pena de preclusão. Apresentado novo endereço 

pela parte reclamante, cite-se/intime-se a parte reclamada via Oficial de 

Justiça. Em virtude da urgência, do regime obrigatório de teletrabalho e 

com fulcro no artigo 256 da CNGC, dispenso a expedição de mandado, 

devendo a ordem ser cumprida com a cópia da decisão que concedeu a 

antecipação de tutela (ID 30587663). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018438-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FEMAG COURO E MODA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO FERNANDO VALENTE COLOMBO OAB - RJ89949 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J&G BAGS INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1018438-13.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: FEMAG COURO E MODA LTDA - EPP REQUERIDO: J&G 

BAGS INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA Vistos. Processo em fase de 

Conciliação. Considerando que o §4º do artigo 2º da Portaria-Conjunta nº 

249 do Tribunal de Justiça deste Estado estabeleceu que durante o 

período do teletrabalho não serão realizadas audiências, defiro o pedido 

formulado pela parte reclamante no ID 31206800. Paute-se nova data para 

realização da audiência de conciliação. Intimem-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016252-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SANTOS DE CAMARGO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1016252-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDSON SANTOS 

DE CAMARGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR BENCICE 

E SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 26/05/2020 

Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016185-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1016185-18.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: VAGNER ALVES DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de 

débito c/c indenizatório por danos morais e alegou desconhecer a dívida 

negativada em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao 

crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de 

urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, tendo como 

base o que ordinariamente acontece (art. 375 do CPC e 5º da Lei 

9.099/95) e considerando que a prova da existência do crédito somente 

pode ser feita pela parte reclamada, entendo que este fator é suficiente 

para evidenciar a probabilidade do direito. Ademais, nesta fase 

processual, não há elementos documentais disponíveis à parte reclamante 

que poderiam contribuir com suas alegações, até porque se trata de prova 

de fato negativo (inexistência de dívida), razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, 

presumir os fatos em seu favor. Observa-se também que o restritivo de 

crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte reclamante ficará impedida 

de realizar transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e 

financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda consignar que a 

exclusão provisória do restritivo de crédito não representa perigo de 

irreversibilidade, já que essa poderá ser restabelecida normalmente após 

a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 

do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

para determinar a comunicação ao SERASA, a fim de que proceda a 

exclusão do restritivo de crédito impugnado, via sistema SERASAJUD 

Tendo em vista a aparente hipossuficiência financeira da parte 

reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à existência da 

dívida em nome da parte reclamante. Cumpra-se a ordem liminar. Cite-se. 

Intime-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016189-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT8360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1016189-55.2020.8.11.0001 AUTOR: 

RICARDO JOAO ZANATA REQUERIDO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS 

DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido de 

obrigação de fazer c/c indenizatório por danos materiais e alegou que 

firmou contrato com a parte reclamada para hospedagem em hotel situado 

em Natal – RN, no período de 17/4/2020 a 21/4/2020, pelo valor de 

R$1.240,00. Sustentou que 50% do valor total foi pago no momento da 

contratação e o restante seria adimplido na data do check-in. Afirmou que 

em virtude da pandemia da COVID-19 ficou impossibilitada de realizar sua 

viagem, solicitando a remarcação de sua reserva para o mês de 

dezembro/20, contudo, não teve seu pleito atendido. Informou que realizou 

nova reserva no mesmo hotel, para o período de 5/12/2020 a 13/12/2020, 

pelo valor de R$2.868,00, pagando no momento da contratação a quantia 

correspondente a 50% desse valor. A título de tutela provisória de 

urgência, requereu a imediata remarcação da reserva inicialmente 

realizada, ou o abatimento do valor já pago para pagamento da nova 

reserva efetuada. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a 

tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito 

e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o 

§3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, 

não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No 

caso em exame, em cognição incompleta típica deste momento, entendo 

que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois a 

parte reclamante já efetuou a reserva da hospedagem para a nova data 

de sua viagem. Ainda, a viagem somente ocorrerá em dezembro/2020, 

motivo pelo qual não vislumbro perigo de dano que justifique a tutela 

antecipada pleiteada. Não havendo demonstração do perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, fica prejudicada a análise dos demais 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, 

indefiro a tutela de urgência. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código 

de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade do serviço prestado à parte 

reclamante. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se audiência de 

conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016168-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MANOEL SOUZA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1016168-79.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: ANTONIO MANOEL SOUZA DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou 

reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais e alegou que é usuária dos serviços 

prestados pela parte reclamada, e que foi indevidamente cobrada por 

duas faturas emitidas a título de recuperação de consumo, no valor total 

de R$5.320,99. A título de tutela provisória de urgência, requereu que a 

parte reclamada se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica em sua unidade consumidora e de negativar seus dados, em 

razão do não pagamento da mencionada cobrança. Nos termos do artigo 

300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida 

quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, 

para sua concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, tendo 

como base o que ordinariamente acontece (art. 375 do CPC e 5º da Lei 

9.099/95) e considerando que a prova do efetivo consumo ou da fraude 

no medidor somente pode ser feita pela empresa fornecedora, entendo 

que este fator é suficiente para evidenciar a probabilidade do direito. 

Ademais, nesta fase processual, não há elementos documentais 

disponíveis à parte reclamante que poderiam contribuir com suas 

alegações, razão pela qual, diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, é razoável, neste momento, presumir os fatos em seu favor. 

Observa-se também que a suspensão no fornecimento de energia elétrica 

ocasiona perigo de dano, causando diversos transtornos ao usuário, pois 

se trata de serviço essencial. Da mesma forma a ameaça de restritivo de 

crédito ocasiona risco de dano, pois, uma vez efetivado o restritivo a parte 

reclamante ficará impedida de realizar transações comerciais a prazo e de 

obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda 

consignar que a determinação para não suspender o fornecimento de 

energia elétrica e não negativar os dados da parte reclamante não 

representa perigo de irreversibilidade, já que o serviço poderá ser 
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suspenso e a restrição realizada a qualquer tempo, inclusive após a 

sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro parcialmente a tutela 

de urgência para determinar que a parte reclamada se abstenha de (a) 

efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica na UC 

6/250676-4 e (b) negativar os dados da parte reclamante, em razão do 

não pagamento dos débitos contestados nesta ação, sob pena de multa 

fixa de R$1.000,00. Caso a suspensão do fornecimento ou a inclusão do 

restritivo já tenha sido efetuada, que providencie o restabelecimento do 

status quo, no prazo de 6 horas, sob pena de multa diária de R$200,00, 

limitado à R$12.000,00. A título de caução (art. 300, § 1º, do CPC) a parte 

reclamante, no prazo de 72 horas, deve consignar em juízo o valor de 

R$532,09 (quinhentos e trinta e dois reais e nove centavos), 

correspondentes a 10% da cobrança contestada nos autos, estando os 

efeitos da tutela de urgência condicionados ao referido depósito. Não 

havendo o depósito da caução no prazo concedido, prossiga 

regularmente com o trâmite processual sem os efeitos da liminar. Com 

fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à 

regularidade da cobrança emitida a título de recuperação de consumo. 

Cite-se. Após o depósito da caução, intime-se pessoalmente a parte 

reclamada, via Oficial de Justiça, para que cumpra a ordem liminar deferida 

(STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Em 

virtude da urgência, do regime obrigatório de teletrabalho e com fulcro no 

artigo 256 da CNGC, dispenso a expedição de mandado, devendo a ordem 

ser cumprida com a cópia desta decisão. Cumpra-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017416-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELY FERREIRA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017416-17.2019.8.11.0001 INTERESSADO: MICHELY 

FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia MICHELY FERREIRA DA SILVA ajuizou reclamação com 

pedido declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos 

morais BANCO BRADESCO S/A. Em síntese alegou desconhecer a dívida 

negativada em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao 

crédito, e ao final postulou indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 28647483 e 

preliminarmente arguiu a ausência de interesse de agir e no mérito, 

sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, 

requer a improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 28471093 e impugnação ID 3016499. Inépcia da inicial. 

Documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação. O ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível 

ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de 

mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se refere a 

demonstração regular do exercício do direito de ação e não do direito 

material, pois a ausência deste implicará na improcedência do pedido e 

não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A 

jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir 

acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular 

exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos 

probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser 

produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à 

existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do mutuário não 

constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos 

fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não 

autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a 

abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de 

comprovante de residência não é imprescindível para o ajuizamento de 

reclamação perante o Juizado Especial Cível, visto que, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, a 

preliminar deve ser afastada. Ausência de Interesse de Agir. Segundo a 

Teoria da Asserção, o simples fato de a parte reclamante ter imputado à 

parte reclamada a prática de ato ilícito, independentemente da análise da 

tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a 

demonstração de seu interesse processual. Entender de forma contrária 

violaria frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, 

ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: “(...) 

INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez constatada a não-observância de 

tais regras básicas, surge o interesse-necessidade para a tutela 

pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas in 

satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a narrativa 

feita pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o interesse 

processual exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o que, 

ademais, foi constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo isso 

implica reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” 

(STJ REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em 

análise do caso concreto, nota-se que a simples alegação contida na 

inicial de que a parte reclamada causou dano moral à parte reclamante é 

suficiente para evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo 

razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 

rejeita-se. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do 

CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase 

instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas a 

serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado 

os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. Examinando 

os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 28471093), as 

partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de 

prova oral, manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na 

impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais 

peças, observa-se que não houve pedido específico, autorizando o 

julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. 

Existência de dívida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu 

crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive 

a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 
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afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$115,67 (ID 26302066). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos 

apenas faturas (ID 28647485), as quais não têm o condão probatório, pois 

se tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste 

sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO 

DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor a inexistência de 

dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de demonstrar a 

existência do débito motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao 

autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, 

faturas ou telas de sistema não configura prova apta a demonstrar a 

existência de relação jurídica e a contração das dívidas motivadoras da 

negativação, em razão do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - 

AC: 10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de 

Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM 

SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. 

ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA 

DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS 

REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, 

DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA 

AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS 

COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE 

SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO 

FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU 

PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA 

ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. 

ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA 

JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) 

( T J - S C  -  A C :  0 3 0 9 2 8 3 4 6 2 0 1 5 8 2 4 0 0 2 0  C r i c i ú m a 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Excludente de culpabilidade. Os 

fabricantes, produtores, construtores, importadores, comerciantes, 

fornecedores e os prestadores de serviço, possuem responsabilidade 

civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a 

responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, por isso, não possui 

responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, observa-se que não há 

culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a parte reclamada 

contribuiu para a concretização do dano, visto que é de sua 

responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de segurança 

contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do Código de 

Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços colocados no 

mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em 

decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em 

qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 

respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao 

fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, 

através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. 

Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 
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fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 26302066 caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$115,67), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$4.000,00. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com a 

prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as 

preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a 

inexistência do débito de R$115,67 (cento e quinze reais e sessenta e 

sete centavos) referente ao contrato 060732741000030CT; b) deferir 

tutela de urgência, que deverá ser cumprida independentemente do 

trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso V do CPC), para determinar a 

exclusão do restritivo de crédito em nome da parte reclamante. Caso o 

restritivo seja junto ao SERASA, a secretaria deverá providenciar o 

cumprimento da ordem por meio do SERASAJUD; caso contrário, intime-se 

a parte reclamada para, no prazo de 5 dias, independentemente do 

trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso V do CPC), providenciar a 

exclusão, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00, 

devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para 

o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); c) condenar a parte 

reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso 

(25/07/2019, ID 26302066) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); e d) indeferir a litigância de má-fé. Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 
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específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015565-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO CESAR CARVALHO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015565-40.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CLAUDIO 

CESAR CARVALHO DE AMORIM REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia CLAUDIO CESAR CARVALHO DE AMORIM ajuizou 

reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. 

Em síntese alegou desconhecer a dívida negativada em seu nome. A título 

de tutela provisória de urgência, requereu a imediata exclusão do seu 

nome dos cadastros de proteção ao crédito, e ao final postulou 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação no ID 27544640 e preliminarmente arguiu a 

inépcia da inicial e a ausência de interesse de agir e no mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, requer a 

litigância de má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 27575977 e impugnação ID 27843432. Inépcia 

da inicial. Documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do CPC, a 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. O ajuizamento de ação sem a juntada de documento 

imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem 

resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se 

refere a demonstração regular do exercício do direito de ação e não do 

direito material, pois a ausência deste implicará na improcedência do 

pedido e não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA 

DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A 

jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir 

acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular 

exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos 

probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser 

produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à 

existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do mutuário não 

constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos 

fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não 

autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a 

abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de 

comprovante de residência não é imprescindível para o ajuizamento de 

reclamação perante o Juizado Especial Cível, visto que, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, a 

preliminar deve ser afastada. Ausência de Interesse de Agir. Segundo a 

Teoria da Asserção, o simples fato de a parte reclamante ter imputado à 

parte reclamada a prática de ato ilícito, independentemente da análise da 

tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a 

demonstração de seu interesse processual. Entender de forma contrária 

violaria frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, 

ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: “(...) 

INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez constatada a não-observância de 

tais regras básicas, surge o interesse-necessidade para a tutela 

pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas in 

satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a narrativa 

feita pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o interesse 

processual exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o que, 

ademais, foi constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo isso 

implica reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” 

(STJ REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em 

análise do caso concreto, nota-se que a simples alegação contida na 

inicial de que a parte reclamada causou dano moral à parte reclamante é 

suficiente para evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo 

razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 

rejeita-se. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do 

CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase 

instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas a 

serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado 

os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. Examinando 

os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 27265091), as 

partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de 

prova oral, manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na 

impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais 

peças, observa-se que não houve pedido específico, autorizando o 

julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. 

Existência de dívida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu 

crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive 

a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 
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parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$313,76 (ID 25795086). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos 

apenas telas de sistemas e faturas (ID 27803889 a 27803887), as quais 

não têm o condão probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e 

produzidos unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA 

- INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Excludente de culpabilidade. Os 

fabricantes, produtores, construtores, importadores, comerciantes, 

fornecedores e os prestadores de serviço, possuem responsabilidade 

civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a 

responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, por isso, não possui 

responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, observa-se que não há 

culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a parte reclamada 

contribuiu para a concretização do dano, visto que é de sua 

responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de segurança 

contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do Código de 

Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços colocados no 

mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em 

decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em 

qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 

respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao 

fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, 

através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. 

Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 
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objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 25795086 caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$313,76), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$4.000,00. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com a 

prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as 

preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a 

inexistência do débito de R$313,76 (trezentos e treze reais e setenta e 

seis centavos) referente ao contrato 954701901000053CT; b) deferir 

tutela de urgência, que deverá ser cumprida independentemente do 

trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso V do CPC), para determinar a 

exclusão do restritivo de crédito em nome da parte reclamante. Caso o 

restritivo seja junto ao SERASA, a secretaria deverá providenciar o 

cumprimento da ordem por meio do SERASAJUD; caso contrário, intime-se 

a parte reclamada para, no prazo de 5 dias, independentemente do 

trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso V do CPC), providenciar a 

exclusão, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00, 

devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para 

o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); c) condenar a parte 

reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso 

(02/04/2015, ID 25795086) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); d) indeferir a litigância de má-fé; Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 
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devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015266-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIEL DOS SANTOS VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015266-63.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FRANCIEL 

DOS SANTOS VIANA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

FRANCIEL DOS SANTOS VIANA ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais 

em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Em síntese alegou desconhecer 

a dívida negativada em seu nome, uma vez que cumpriu todas suas 

obrigações junto as empresas que possuía ou possui crédito. Ao final 

requer a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao 

crédito, e ao final postulou indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 27507360 e 

preliminarmente arguiu a inépcia da inicial e a ausência de interesse de 

agir e no mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano 

moral. Ao final, requer a litigância de má-fé e formulou pedido contraposto. 

Ata da audiência de conciliação acostada no ID 27516018. Preliminar 

Tecnicamente, as defesas processuais são examinadas antes do direito 

material (mérito). Todavia, no presente caso, por se tratar de um processo 

que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da 

simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examiná-las 

diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, 

não traz nenhum prejuízo processual à parte promovida. Julgamento 

antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará 

antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não 

houver necessidade de produção de provas a serem produzidas em 

audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia e 

não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que, 

na audiência de conciliação (ID 27516018), as partes posicionaram-se no 

sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam 

na contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte 

reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve 

pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Quitação da dívida. A prova inequívoca 

do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o 

pagamento quando o credor se recusar entregar o comprovante de 

quitação (artigo 319 do Código Civil). Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO VERBAL ENTRE 

PARTICULARES. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VEÍCULO, 

OBJETO DO LITÍGIO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. 

SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1 (...) 

2. Como se sabe, compete ao devedor a prova do pagamento, o que não 

ocorreu, na hipótese, uma vez que, não se pode concluir, de maneira 

inequívoca, que os depósitos realizados, pelo Apelante, foram destinados, 

exclusivamente, ao pagamento do veículo, objeto do litígio. (...) (TJ-GO - 

Apelação (CPC): 00912488320188090137, Relator: FRANCISCO VILDON 

JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 23/09/2019, 5ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ de 23/09/2019). As partes divergem quanto à quitação da 

dívida negativada no valor de R$4.056,16, com vencimento em 26/01/2010 

(contrato 0911203937310504). Analisando o conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que o autor não nega a existência da dívida 

(ID 257202423 – folhas 02 e 03), apenas enfatiza que sua obrigação foi 

cumprida, contudo nos autos não há prova de quitação da dívida 

negativada Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das 

provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), no presente caso, o 

ônus probatório continua com a parte reclamante, pois o consumidor, na 

condição de devedor, tem o ônus probatório quanto a quitação da dívida 

reconhecida. Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as 

regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório, no caso o reclamante, 

concluindo-se que há inadimplência. Portanto, a cobrança é legitima e não 

enseja conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar 

improcedentes os pedidos da ação proposta, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga ---

--------------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020829-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE DIAS PIZARRO OAB - MT5471-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020829-38.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RAIMUNDO 

FRANCISCO DE SOUSA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. 

Processo em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da 

Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia RAIMUNDO FRANCISCO DE 

SOUZA ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor do 

ÁGUAS CUIABÁ S/A. Em síntese, alegou que a parte reclamada emitiu 

faturas de hidrômetro desconhecido e interrompeu o fornecimento de água 

em sua residência mesmo estando adimplente com o pagamento das 

faturas o que causou enorme transtorno para sua família. Ao final, 

postulou a indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

reclamada apresentou contestação no ID.29312860, contestou os pedidos 

formulados na inicial e, em destaque, sustentou a inadimplência da 

reclamante e inexistência de ato ilícito. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID. 29100604 e impugnação à contestação, ID.29492214. 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Suspensão no 

fornecimento de água. As concessionárias de saneamento básico e 

fornecimento de água potável estão autorizadas a suspenderem seus 

serviços em caso de inadimplência. Neste sentido é o preconiza artigo 82 

da Resolução 5/2012 da AMAES (Agência Municipal de Água e 

Esgotamento Sanitário de Cuiabá): Art. 82. A CONCESSIONÁRIA poderá, a 

qualquer tempo e nos termos da lei e do presente Regulamento, suspender 

o fornecimento de água aos USUÁRIOS em débito, bem como cobrar 

MULTAS e juros de mora; entretanto, no caso de contas sem registro de 

débito anterior, o USUÁRIO deverá ser notificado por escrito da existência 
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do débito e estipular-se-á uma data limite para regularização da situação 

antes de ser efetivada a suspensão do fornecimento. Em análise do caso 

concreto, nota-se que as partes divergem quanto à quitações da faturas 

referente aos meses de janeiro, junho e julho de 2019, visto que a parte 

reclamante alega que estas são de hidrômetro diferente do seu, ao passo 

que a parte contrária sustenta o seu inadimplemento. Neste contexto, a 

prova do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o 

pagamento quando o credor se recusar entregar o comprovante de 

quitação (artigo 319 do Código Civil). Com base no conjunto fático 

probatório disponível nos autos, mormente quanto as faturas e históricos 

de consumo ID.29312867, constata-se que o débito controvertido não se 

encontra devidamente quitado, pois mesmo alegando que o hidrômetro 

seja estranho a relação contratual, a parte reclamante não traz 

comprovante de pagamento e nem faturas dos meses cobrados do 

hidrômetro que aduz ser o correto, o que faz presumir que houve simples 

erro de digitação na emissão das faturas. Portanto, considerando que as 

provas juntadas nos autos são insuficientes como prova da quitação, 

conclui-se que a cobrança é devida e, consequentemente, não há conduta 

ilícita por parte da parte reclamada. Assim sendo, não havendo ato ilícito, 

encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Dispositivo. Posto isso, 

proponho julgar improcedentes os pedidos da reclamação proposta, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna 

Neves Juíza Leiga -------------------------------------------------------------------

----- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016792-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN LENON JESUINO DE QUADROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLIDES MIRANDA DOS ANJOS OAB - MT25517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016792-65.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOHN 

LENON JESUINO DE QUADROS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de Sentença 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia JOHN LENON JESUINO DE QUADROS ajuizou reclamação 

com pedido indenizatório em desfavor do ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em síntese, alegou que a parte 

reclamada emitiu faturas indevidas, afirma que as faturas apresentam 

consumo acima de sua média, assim a cobrança da reclamada causou 

vários transtornos de ordem financeira e ainda suspensão do 

fornecimento da energia. Ao final, postulou a restituição dos valores e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID.28480237 e arguiu a preliminar de 

incompetência do juízo e, em seguida, contestou os pedidos formulados na 

inicial e, em destaque, sustentou a inexistência de ato ilícito e a legalidade 

das cobranças. Ata da audiência de conciliação acostada no ID.28296225, 

e impugnação à contestação ID.28839780. Incompetência em razão da 

matéria. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competente 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial, visto 

que se trata de prova complexa. Em análise dos autos, no caso concreto, 

não é necessária a produção da prova pericial foi desvendada por meio 

histórico de consumo, histórico de contas e ordem de serviços, 

ID.28480240 e ID.28481043, juntado pela parte reclamada. No caso 

concreto, por não ser necessária a produção de prova pericial, não se 

trata de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é competente 

para processar e julgar a presente demanda. Julgamento antecipado da 

lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o 

pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver 

necessidade de produção de provas a serem produzidas em audiência de 

instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver 

requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que para a 

solução do presente conflito não há necessidade de produção novas 

provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por 

meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, 

inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas 

em audiência de instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, 

com a aplicação dos ônus específicos. CONTESTAÇÃO DE FATURA. 

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, o 

consumidor tem direito a sua contestação, cabendo a concessionária a 

inspeção e aferição dos medidores, sempre, respeitando o devido 

processo legal e o contraditório. Neste sentido é o que preconizam os 

artigos 129 e 137 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. No caso 

de inconformismo com a cobrança de energia elétrica, cabe a 

concessionária a comprovação inequívoca do perfeito funcionamento do 

medidor, sendo necessária a demonstração da aferição e/ou inspeção. A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO 

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. 

PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a 

responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a 

comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ AgInt nos 

EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016) Assim sendo, para que a 

prova técnica tenham o devido valor jurídico, deve ser produzidas por 

órgãos oficiais competentes ou por perícia judicial, respeitando, sempre, o 

contraditório e a ampla defesa. Não destoa a jurisprudência de diversos 

Tribunais Estaduais: CIVIL E CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO 
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SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO 

RELOGIO MEDIDOR INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, 

suspeita de irregularidade no relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração 

de consumo recuperado. Defeito do serviço inegável. Inexistência de 

prova de fraude. Ré que não produziu prova impeditiva, modificativa ou 

extintiva do direito autoral, ou a presença de qualquer das excludentes de 

sua responsabilidade, na forma do § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. 

Dano moral não configurado, posto que não há notícia de interrupção do 

fornecimento de energia ou negativação em cadastros restritivos. 

Sentença que nesse sentido apontou, incensurável, desprovimento do 

recurso. Unânime. (TJ-RJ - APL: 01916232420188190001, Relator: Des(a). 

MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, 

VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO 

CONCRETO. INOCORRÊNCIA. ENERGIA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. 

AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. 

Evidenciado que os pedidos feitos na peça de ingresso da ação decorrem 

logicamente dos fatos narrados, não há que se falar em inépcia da petição 

inicial. É inexistente débito relativo à recuperação de consumo de energia 

elétrica quando evidenciado, por perícia da própria concessionária, que 

não havia problemas com o medidor. (Apelação, Processo nº 

0004219-79.2014.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª 

Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, 

Data de julgamento: 09/03/2017) (TJ-RO - APL: 00042197920148220001 

RO 0004219-79.2014.822.0001, Relator: Desembargador Marcos Alaor 

Diniz Grangeia, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial 

em 15/03/2017.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE 

INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. 

PERÍCIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA 

DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO 

PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 

Havendo suspeita de irregularidade no consumo de energia, nos termos 

na Resolução 456 /2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser 

realizada por órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por 

órgão metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Na oportunidade, justifico que não 

foi transcrita nenhuma jurisprudência do STJ quanto a controvérsia em 

discussão, visto que se trata de matéria fática, vedada pela Súmula 7 do 

STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO 

ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 

FRAUDE NO MEDIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos 

processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais 

de cabimento. 3. O acórdão embargado consignou que a fraude foi 

cabalmente comprovada nos autos, de modo que recai sobre o 

consumidor a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição 

e, também, a obrigação pelo pagamento do consumo que, em razão de 

fraude ou irregularidade no medidor, deixou de ser registrado. Rever o 

entendimento do Tribunal de origem, que assentou estar comprovada 

fraude nos medidores de energia elétrica e ausência de dano moral, 

demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso 

Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Embargos de 

Declaração rejeitados com advertência de multa. (STJ EDcl no REsp 

1788711/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 01/10/2019, DJe 11/10/2019). Em análise dos autos, observa-se que 

as faturas impugnadas (junho/2019 a outubro/2019) registraram média de 

consumo de 639 Kwh ID.228480240. Por outro lado, com base no do 

histórico de consumo (ID. 228480240), nota-se que a parte reclamante 

passou a ser titular da unidade consumidora em abril, e que sua média 

mensal seria a fatura com vencimento em maio/2019, acontece que fatura 

de maio não representa o consumo de todo o ciclo. Como demonstra o 

histórico da unidade, dos últimos seis meses a média de consumo de 

aproximadamente 593 Kwh. Desta forma, embora a empresa reclamada 

não tenha apresentado prova técnica da regular aferição do medidor de 

energia elétrica, constata-se que a fatura impugnada não é excessiva, 

visto que se aproxima da média dos últimos ciclos não impugnados. 

Portanto, não havendo cobrança excessiva, não há conduta ilícita 

praticada pela parte reclamada. Assim sendo, não havendo ato ilícito, 

encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Dispositivo. Posto isso, 

proponho julgar improcedentes os pedidos da reclamação proposta, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna 

Neves Juíza Leiga -------------------------------------------------------------------

----- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016508-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMARA DE JESUS ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016508-57.2019.8.11.0001 REQUERENTE: 

CLAUDIOMARA DE JESUS ANDRADE REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. 

Processo em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da 

Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia CLAUDIOMARA DE JESUS 

ANDRADE ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor da 

CLARO S/A. Em síntese, alega que é cliente da reclamada, no entanto 

solicitou o cancelamento de seu contrato em 16.10.2019 e ante as 

propostas do telemarketing, retomou a linha em 27.10.2019, mas que 

recebeu fatura supostamente indevida com vencimento em 05.11.2019, no 

valor de R$ 84,99. Aduz ainda que ficou vários dias com a linha suspensa 

não utilizando o plano contratado. Ao final, postulou a inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

reclamada apresentou contestação no ID.28282132 em seguida, contestou 

os pedidos formulados na inicial e, em destaque, sustentou pela ausência 

de ato ilícito e inexistência do dever de indenizar Ata da audiência de 
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conciliação acostada no ID.28255696 e impugnação à contestação 

apresentada no ID.28605658. Julgamento antecipado da lide. Nos termos 

do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de 

produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) 

quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de 

provas. Examinando os autos, nota-se que para a solução do presente 

conflito não há necessidade de produção novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação 

dos ônus específicos. Referência da dívida em relação à rescisão. A 

resilição unilateral das partes tem o condão de cessar os efeitos 

contratuais a partir da expressa notificação da parte contrária, conforme 

exegese extraída do artigo 473 do Código Civil. Neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PRETENSÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CANCELAMENTO DE 

REGISTRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NEGATIVA 

DECORRENTE DE COBRANÇA APÓS RESCISÃO DO CONTRATO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. I. A cobrança após rescisão do contrato de 

prestação de serviços e a posterior inscrição nos órgãos de restrição ao 

crédito configura ato ilícito. (...)RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 

(Apelação Cível Nº 70064411598, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 13/08/2015). 

(TJ-RS - AC: 70064411598 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de 

Julgamento: 13/08/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 18/08/2015) TELEFONIA. COBRANÇA DE 

FATURAS APÓS RESCISÃO JUDICIAL DE CONTRATO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERASA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. Causa dano moral a ação da Companhia Telefônica que 

emite cobranças após rescisão judicial do contrato firmado entre as partes 

e ainda inscreve o nome do consumidor no SERASA em razão do 

inadimplemento de faturas indevidas, pois referentes ao contrato já 

rescindido. (...) (TJ-RO - RI: 10047365220108220601 RO 

1004736-52.2010.822.0601, Relator: Juiz Marcelo Tramontini, Data de 

Julgamento: 02/09/2011, Turma Recursal - Porto Velho, Data de 

Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 08/09/2011.) Embora 

os efeitos contratuais cessem com a rescisão, aceitável a cobrança 

posterior de valores remanescentes relativos ao período em que o 

contrato ainda estava vigente. A propósito: CONSUMIDOR. CONTRATO DE 

TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE. COBRANÇA DE VALORES 

REMANESCENTES ? DEVIDA. INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO ? LEGÍTIMA. DANOS MORAIS ? NÃO CONFIGURADOS. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Alegou o 

recorrente que realizou portabilidade de suas linhas celulares, mas que 

estaria sendo cobrado indevidamente pela operadora antiga, em período 

posterior, motivo pelo qual requer que seja reconhecida a inexistência da 

dívida, a exclusão do seu nome de cadastro de proteção ao crédito e 

danos morais. 4. Correta a sentença que julgou improcedente a pretensão 

do autor, ora recorrente, pois, ao constatar a efetiva data da portabilidade 

ocorrida, em 12/02/2016, e o período ao qual se refere a cobrança, além 

de verificar os demais elementos probatórios dos autos, reconheceu como 

devida a cobrança perpetrada pela recorrida, referente a valores 

anteriores à portabilidade efetuada, fato que legitima a negativação 

ocorrida e afasta os danos morais. 5. A portabilidade foi efetivada em 

12/02/2016 e o período do uso da fatura cobrada pela recorrida é de 

14/01/16 até 13/02/2016, conforme se observa no ID nº 1382294 - pag. 1. 

(...) (TJ-DF 07260227820168070016 DF 0726022-78.2016.8.07.0016, 

Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 29/06/2017, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Publicação: Publicado no PJe : 05/07/2017 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.). Analisando o conjunto fático probatório disponível nos 

autos, nota-se que: (a) o contrato, objeto da cobrança, foi rescindido em 

16/10/2019 (protocolo 2019819675577, realizado via call center, 

ID.26054426) e (b) a dívida reivindicada possui vencimento em 5/11/2019 

(ID.28282136), cuja referência presumo se tratar do mês de outubro/2019, 

plano 5GB. Com base nestes apontamentos, observa-se que a cobrança 

possui referência anterior à rescisão do contrato. Desta forma a cobrança 

é devida e, consequentemente, não há conduta ilícita. Falha na prestação 

de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de 

serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, 

como se extrai da redação do artigo 22 do CDC. Neste sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E 

COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO 

DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO 

UNÂNIME. 1. A cobrança indevida e a privação dos serviços diante da 

adimplência da autora demonstra falha na prestação do serviço, 

configurando, assim, ato ilícito. 2. O desconforto causado pela privação 

dos serviços de internet e ainda o descaso para com a figura do 

consumidor, que buscou incessante e reiteradamente a solução do 

problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na relação, por si só, 

repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou aborrecimentos que 

ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da utilização do serviço 

devidamente contratado há anos, sem qualquer justificativa. 3. O valor da 

indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e proporcional, considerando 

as particularidades do caso sub judice, indo ao encontro do entendimento 

jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não provida. Decisão unânime. 

(TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data de 

Julgamento: 25/10/2017, 2ª Câmara Extraordinária Cível, Data de 

Publicação: 08/11/2017) No caso dos autos a parte reclamante sustentou 

que o serviço de telefonia ficou suspenso sem qualquer motivo plausível, 

sendo prestado de forma ineficiente pela parte reclamada, pois a sua linha 

telefônica só voltou a funcionar após vários dias. Analisando o conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamante 

evidencia, por meio de protocolo 2019865463204, registrado no call center 

da empresa reclamada que solicitou o serviço apontado como ineficiente. 

Embora os protocolos de atendimento em call center, em regra, não seja 

considerada prova robusta por não se tratar de uma prova técnica, no 

caso em exame, considero-o como prova válida, visto que, além de 

verossímeis, os fatos envolvidos devem ser interpretados em desfavor do 

prestador dos serviços, visto que este detém o encargo probatório de 

disponibilizar a aludida gravação e não o fez (cf. art. 15 e 16 do Decreto 

6.523/2008 que regula a Lei 8.078/1990 quanto ao o Serviço de 

Atendimento ao Consumidor). Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. SOLICITAÇÃO DE CONTA DETALHADA DE 

TELEFONE POR CALL CENTER NÃO ATENDIDA. HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS. O consumidor demandante possui o direito e solicitou 

detalhamento da conta de telefone pelo call center, informando o número 

de protocolo na petição inicial. Se houve juntada da documentação na 

resposta à ação pela operadora de telefonia, e não houve contestação 

quanto existência desse este pedido via call center, ou mesmo juntada da 

respectiva gravação, ocorre o reconhecimento da procedência do pedido, 

não se configurando hipótese de ausência de justa causa para o 

ajuizamento da medida cautelar, justificando-se, também, a condenação da 

demandada nos ônus de sucumbência, de acordo com o princípio da 

causalidade. Os honorários arbitrados na sentença devem ser reduzidos, 

porque excessivos, considerando-se, especialmente, o lugar de 

prestação do serviço a natureza e importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (TJRS - 

AC: 70050500834 RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de 

Julgamento: 12/09/2012, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 25/09/2012) Diante do protocolo informado nos autos, 

presume-se que houve a solicitação do serviço questionado. Ainda em 

exame dos autos, nota-se que não há qualquer prova que possa 

convencer este juízo de que o serviço solicitado foi prestado de forma 

eficiente. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence 

ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionado ao 

consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). 

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório, concluindo que houve falha na 

prestação de serviço e, consequentemente, conduta ilícita. Dano moral. Em 

virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 
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EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

falha na prestação do serviço, consistente na suspensão do fornecimento 

de energia elétrica, água encanada e internet, por se tratarem de serviços 

de essenciais ou necessários no meio urbano moderno, tem o condão de 

gerar o dano moral. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. 

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE 

ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA 

EXCESSIVA NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM 

PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 

8. É inadmissível acatar a tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto 

de partida, é a essência de toda vida, sendo, portanto, um direito humano 

básico, o qual deve receber especial atenção por parte daqueles que 

possuem o mister de fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas 

delineadas no acórdão recorrido demonstram claramente o elevado 

potencial lesivo dos atos praticados pela concessionária recorrente, tendo 

em vista os cinco dias sem abastecimento de água na residência da parte 

recorrida, o que configura notória falha na prestação de serviço, 

ensejando, portando, a aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do 

Código de Defesa do Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ 

REsp 1629505/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re 

ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço 

público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Em exame do caso concreto, nota-se que a suspensão, 

por vários dias, no fornecimento de sinal de telefonia é suficiente para a 

caracterização do dano moral na modalidade subjetiva. Isto porque, a 

impossibilidade de utilização do referido serviço tem o condão de 

proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. 

Portanto, diante da falha na prestação do serviço, é devido o dano moral. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor proporcional que veio na fatura com 

vencimento no mês 12/2019 ID.28282137(R$29,00), entendo como 

razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$2.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para: a) condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a 

quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação (11/11/2019, ID.26008715) por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e b) revogar os efeitos 

da tutela provisória de urgência deferida no ID.26062116. Sem custas e 

custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 
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do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016973-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA VERONICA PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016973-66.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GLAUCIA 

VERONICA PINHEIRO DA SILVA REQUERIDO: BANCO CSF S.A. Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia GLAUCIA VERONICA PINHEIRO DA SILVA ajuizou 

reclamação com pedido condenatório em desfavor do BANCO CSF S.A. 

Em síntese, alegou que a parte reclamada está cobrando por valores não 

gastos o que gerou dívida rotativa em seu cartão de crédito. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo, 

devolução dos valores pagos a mais e indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 

28839556 e arguiu as preliminares de incompetência e, em seguida, 

contestou os pedidos formulados na inicial e, em destaque, sustentou que 

os valores são devidos visto que a reclamante aderiu ao parcelamento do 

montante devido em seu cartão de crédito. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 28459041 e impugnação à contestação apresentada no ID 

29119737. Incompetência em razão da matéria. Considerando que a 

atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário 

por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas 

demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas 

normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir 

juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, 

o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial, visto que se 

trata de prova complexa. Em análise dos autos, mormente quanto à 

narrativa da petição inicial, no caso, será necessária prova pericial 

contábil para apurar se: (a) a taxa de juros remuneratórios é abusiva 

quando comparada com a taxa praticada pelo mercado financeiro, (b) os 

juros remuneratórios incidiram de forma capitalizada; (c) o valor já pago é 

suficiente para a quitação do débito e, consequentemente, qual o valor 

atual do saldo devedor ou o valor em favor da parte credora. Ademais, 

mesmo que fosse possível a prolação de sentença sem a necessidade da 

perícia contábil, inevitável que esta seria ilíquida, necessitando 

imprescindivelmente da fase de liquidação, situação em que, nos termos 

do artigo 38, parágrafo único, da Lei 9099/95, de qualquer forma, este 

juízo se tornaria incompetente para processar e julgar a demanda. No 

caso concreto, por ser necessária a produção de prova pericial, trata-se 

de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é incompetente para 

processar e julgar a presente demanda. Dispositivo. Posto isso, proponho 

acolher a preliminar de incompetência do juizado em razão da matéria, 

para julgar extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VI, do CPC. Sem custas e custas e honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas 

Juíza Leiga ------------------------------------------------------------------------ 

Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016849-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016849-83.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LEONARDO 

JOSE SIQUEIRA DA SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Processo em 

fase de Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da controvérsia LEONARDO JOSÉ SIQUEIRA DA SILVA 

ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor da CLARO S/A. 

Em síntese, que é cliente da reclamada, e que tem o programa de pontos 

"Claro Clube" desde 2014 com a empresa requerida, tendo acumulado 

10.453, porém, em 12/11/2019 começou a receber mensagens de resgate 

e estorno dessas pontuações. Até que no dia 13/11/2019 houve o resgate 

de 3.900 pontos que não foram solicitados pela parte autora. Afirma que 

tentou resolver administrativamente, mas não obteve êxito. Ao final, 

postulou a devolução dos pontos e indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID.28663174 em seguida, contestou os pedidos formulados na inicial e, em 

destaque, sustentou pela ausência de ato ilícito e inexistência do dever de 

indenizar Ata da audiência de conciliação acostada no ID.28298141 e 

impugnação à contestação apresentada no ID.28915353. Julgamento 

antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará 

antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não 

houver necessidade de produção de provas a serem produzidas em 

audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia e 

não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que 

para a solução do presente conflito não há necessidade de produção 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução, justificando o julgamento 
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antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. Falha na 

prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os 

prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de 

forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC. Neste 

sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. 

ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO 

SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A cobrança indevida e a 

privação dos serviços diante da adimplência da autora demonstra falha na 

prestação do serviço, configurando, assim, ato ilícito. 2. O desconforto 

causado pela privação dos serviços de internet e ainda o descaso para 

com a figura do consumidor, que buscou incessante e reiteradamente a 

solução do problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na relação, por si 

só, repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou aborrecimentos 

que ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da utilização do 

serviço devidamente contratado há anos, sem qualquer justificativa. 3. O 

valor da indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e proporcional, 

considerando as particularidades do caso sub judice, indo ao encontro do 

entendimento jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não provida. Decisão 

unânime. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data 

de Julgamento: 25/10/2017, 2ª Câmara Extraordinária Cível, Data de 

Publicação: 08/11/2017) No caso dos autos a parte reclamante sustentou 

que o programa de pontos da reclamada descontou por serviços não 

utilizados, sendo prestado de forma ineficiente pela parte reclamada, pois 

até o momento os pontos debitados não foram estornados. Analisando o 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte 

reclamante evidencia, por meio de protocolos: 2019837389812; 

2019213032800; 2019212987587; 2019212512933; 2019212501315, 

registrados no call center da empresa reclamada que solicitou o serviço 

apontado como ineficiente. Embora os protocolos de atendimento em call 

center, em regra, não seja considerada prova robusta por não se tratar de 

uma prova técnica, no caso em exame, considero-o como prova válida, 

visto que, além de verossímeis, os fatos envolvidos devem ser 

interpretados em desfavor do prestador dos serviços, visto que este 

detém o encargo probatório de disponibilizar a aludida gravação e não o 

fez (cf. art. 15 e 16 do Decreto 6.523/2008 que regula a Lei 8.078/1990 

quanto ao o Serviço de Atendimento ao Consumidor). Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. SOLICITAÇÃO 

DE CONTA DETALHADA DE TELEFONE POR CALL CENTER NÃO 

ATENDIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. O consumidor demandante 

possui o direito e solicitou detalhamento da conta de telefone pelo call 

center, informando o número de protocolo na petição inicial. Se houve 

juntada da documentação na resposta à ação pela operadora de telefonia, 

e não houve contestação quanto existência desse este pedido via call 

center, ou mesmo juntada da respectiva gravação, ocorre o 

reconhecimento da procedência do pedido, não se configurando hipótese 

de ausência de justa causa para o ajuizamento da medida cautelar, 

justificando-se, também, a condenação da demandada nos ônus de 

sucumbência, de acordo com o princípio da causalidade. Os honorários 

arbitrados na sentença devem ser reduzidos, porque excessivos, 

considerando-se, especialmente, o lugar de prestação do serviço a 

natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para o seu serviço. (TJRS - AC: 70050500834 RS, Relator: 

Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 12/09/2012, Vigésima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/09/2012) 

Diante da ausência das gravações dos protocolos informados nos autos, 

presume-se que houve a solicitação do serviço questionado. Ainda em 

exame dos autos, nota-se que não há qualquer prova que possa 

convencer este juízo de que o serviço solicitado foi prestado de forma 

eficiente. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence 

ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionado ao 

consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). 

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório, concluindo que houve falha na 

prestação de serviço e, consequentemente, conduta ilícita. Dano moral. Em 

virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Todavia, 

quando os fatos ofendem o direito a personalidade com superficialidade, 

equivalente as frustrações corriqueiras, não há dano moral indenizável, 

visto que caracteriza mero aborrecimento. Nota-se que a simples falha na 

prestação de serviço, embora caracterize conduta ilícita, por si só, não 

caracteriza dano moral, visto que agride o direito a personalidade sem 

profundidade, pois não tem o condão de denegrir a imagem da parte 

reclamante e de gerar sentimentos indesejados. Neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA 

RESIDENCIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL 

NÃO CARACTERIZADO - MERO ABORRECIMENTO. - Para a configuração 

do dano moral, o magistrado deve se pautar pela lógica do razoável, 

reputando dano somente à dor, o vexame, o sofrimento ou à humilhação 

que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem estar - Mero aborrecimento não é hábil a ensejar a 

compensação por danos morais. (TJ-MG - AC: 10024132063132001 MG, 

Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 12/06/2019, Data de 

Publicação: 19/06/2019) Portanto, em se tratando de mero aborrecimento 

não é devida a indenização por danos morais. Dispositivo. Posto isso, 

proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para: a) indeferir o pleito indenizatório 

por danos morais; e b) determinar que a empresa reclamada, proceda, no 

prazo de 10 dias, a anulação do resgate de pontos da linha do reclamante 

com a devolução dos pontos debitados, devendo a parte ser intimada 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação 

(Súmula 410 do STJ). Sem custas e custas e honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga ----

-------------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010760-44.2019.8.11.0001
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ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1010760-44.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CLAUDIA 

REGINA DE MORAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95) Resumo da controvérsia CLAUDIA 

REGINA DE MORAES ajuizou reclamação com pedido indenizatório em 

desfavor do VIVO S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 28964799. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 28752450 e impugnação à 

contestação apresentada no ID 29220137. Julgamento antecipado da lide. 

Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. É do credor 

o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações 

adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor 

nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do 

fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por 

não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato 

negativo. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE 

RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$433,62 (ID 24631938). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas faturas e relatórios (ID 28964802 e 

28964803 ), as quais não têm o condão probatório, pois se tratam de 

documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste sentido: 

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - 

TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - 

Alegando o consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor 

demandado o ônus probatório de demonstrar a existência do débito 

motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao autor o dever de 

produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, faturas ou telas 

de sistema não configura prova apta a demonstrar a existência de relação 

jurídica e a contração das dívidas motivadoras da negativação, em razão 

do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - AC: 

10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 

20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA 

PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM SUPOSTA 

INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO 

INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA 

DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS REFERENTES 

AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS 

DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO 

INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O 

APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR 

(ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O 

CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA 

INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE 

CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA 

PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 

03092834620158240020 Criciúma 0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: 

André Carvalho, Data de Julgamento: 06/08/2019, Sexta Câmara de Direito 

Civil) Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se 

as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se 

em desfavor da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não 

havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é 

indevida e conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada. 

Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui 

inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a 

esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 
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julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015) Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 24631938, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$433,62), entendo 

como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia 

de R$4.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho: 1) rejeitar as 

preliminares arguidas; e 2) julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a. declarar a 

inexistência do débito de R$433,62 (quatrocentos e trinta e dois reais e 

sessenta e dois centavos), b. deferir tutela de urgência, que deverá ser 

cumprida independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso V 

do CPC), para determinar a exclusão do restritivo de crédito em nome da 

parte reclamante. Caso o restritivo seja junto ao SERASA, a secretaria 

deverá providenciar o cumprimento da ordem por meio do SERASAJUD; 

caso contrário, intime-se a parte reclamada para, no prazo de 5 dias, 

independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso V do CPC), 

providenciar a exclusão, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a 

R$12.000,00, devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial 

de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); c. 

condenar a parte reclamada, a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ). Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA Juíza Leiga ---------

--------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020263-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA SIQUEIRA MOURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020263-89.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CLAUDINEIA 

SIQUEIRA MOURA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

CLAUDINEIA SIQUEIRA MOURA DA SILVA ajuizou reclamação com pedido 

indenizatório em desfavor do VIVO S.A. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou no 
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restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID 29287143. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de 

dano moral. Ao final, arguiu litigância de má-fé e formulou pedido 

contraposto. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 29036967 e 

impugnação à contestação apresentada no ID 29293020. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$247,00 (ID 27244812). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos 

apenas faturas e relatórios (ID 29287145 e 29287146), as quais não têm o 

condão probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 
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ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 27244812, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$247,00), entendo 

como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia 

de R$4.000,00. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza 

com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou 

fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo 

para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente manifestamente 

infundado;VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Não destoa a jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA 

LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS 

ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO 

HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 

563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para: a. declarar a inexistência do débito de R$247,00 

(duzentos e quarenta e sete reais), b. deferir tutela de urgência, que 

deverá ser cumprida independentemente do trânsito em julgado (artigo 

1.012, inciso V do CPC), para determinar a exclusão do restritivo de 

crédito em nome da parte reclamante. Caso o restritivo seja junto ao 

SERASA, a secretaria deverá providenciar o cumprimento da ordem por 

meio do SERASAJUD; caso contrário, intime-se a parte reclamada para, no 

prazo de 5 dias, independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, 

inciso V do CPC), providenciar a exclusão, sob pena de multa diária de 

R$200,00, limitada a R$12.000,00, devendo a parte ser intimada 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação 

(Súmula 410 do STJ); c. condenar a parte reclamada, pagar a parte 

reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ; e d. indeferir o pedido de litigância de 

má-fé. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA Juíza Leiga ---------

--------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021113-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DA SILVA GALENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1021113-46.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GABRIEL 

DA SILVA GALENO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

GABRIEL DA SILVA GALENO ajuizou reclamação com pedido indenizatório 

em desfavor do BANCO BRADESCO S/A. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou no 

restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID 29122913. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de 

dano moral. Ao final, arguiu litigância de má-fé e formulou pedido 

contraposto. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 29131596 e 

impugnação à contestação apresentada no ID 29273220. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$599,73 (ID 27475062). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamada não 

comprovou a existência da dívida, considerando que deixou de apresentar 

documentos que comprovem a origem do débito. Neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE 

SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o 

consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus 

probatório de demonstrar a existência do débito motivador da negativação, 

sob pena de se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A 

simples juntada de extratos, faturas ou telas de sistema não configura 

prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração 

das dívidas motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral 

desses documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 
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quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 27475062 , nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$599,73), entendo 

como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia 

de R$4.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar procedentes os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a. declarar 

a inexistência do débito de R$599,73 (quinhentos e noventa e nove reais e 

setenta e três centavos); b. deferir tutela de urgência, que deverá ser 

cumprida independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso V 

do CPC), para determinar a exclusão do restritivo de crédito em nome da 

parte reclamante. Caso o restritivo seja junto ao SERASA, a secretaria 

deverá providenciar o cumprimento da ordem por meio do SERASAJUD; 

caso contrário, intime-se a parte reclamada para, no prazo de 5 dias, 

independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso V do CPC), 

providenciar a exclusão, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a 

R$12.000,00, devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial 

de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); c. 

condenar a parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ). Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA Juíza Leiga ---------

--------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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Processo Número: 1021215-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVAMILTON ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1021215-68.2019.8.11.0001 REQUERENTE: IVAMILTON 

ALVES DE SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da controvérsia 

IVAMILTON ALVES DE SOUSA ajuizou ação declaratória de inexistência 

de débito cumulada com indenização por danos morais em desfavor da 

empresa VIVO S.A. Em síntese, alegou que desconhecer o crédito 

reivindicado pela parte requerida que resultou na negativação do seu 

nome. Requereu liminarmente a exclusão do restritivo. No mérito pleiteou a 

declaração de inexistência do débito e a indenização do dano moral. A 

tutela de urgência foi concedida (ID. 27523832). Devidamente citada, a 

parte requerida apresentou contestação no ID. 29412942 onde arguiu as 

preliminares inépcia da petição inicial e falta de interessa de agir. No mérito 

sustentou a existência de relação contratual, a legitimidade do débito, a 

ausência de ato ilícito e dano moral. Ao final, formulou pedido contraposto 

e postulou pela improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação 
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foi acostado no ID. 29145459 e não foi apresentada a impugnação à 

contestação ID. 29822555. Preliminar Inépcia. Documentos imprescindíveis. 

Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 

O ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível 

ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de 

mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se refere a 

demonstração regular do exercício do direito de ação e não do direito 

material, pois a ausência deste implicará na improcedência do pedido e 

não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA 

DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 497.742/SE, Rel. Min.: Nancy Andrighi 

DJU 03/06/2003). Examinando o documento, considerado pela parte 

requerida como imprescindível, nota-se que a apresentação de 

comprovante de residência não é imprescindível para o ajuizamento de 

reclamação perante o Juizado Especial Cível, visto que nos termos do 

artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil, é necessário apenas que 

a inicial indique o endereço eletrônico, o domicílio e a residência das 

partes. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE. Demanda veiculada com base em alegada ilegalidade 

do sistema de pontuação de crédito ofertada pela entidade cadastral. O 

comprovante de residência e, no caso, não é documento indispensável à 

propositura da demanda. Descabimento do indeferimento da inicial. 

Precedentes desta Corte. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. (TJRS, 10ª Câm. Cív; nº 70057584260, Rel.: Jorge Alberto 

Schreiner Pestana, DJU 09/05/2014). Por isso, a preliminar deve ser 

afastada. Ausência de Interesse de Agir. Segundo a Teoria da Asserção, 

o simples fato de a parte requerente ter imputado à parte requerida a 

prática de ato ilícito, independentemente da análise da tese de defesa e do 

conjunto fático probatório, é suficiente para a demonstração de seu 

interesse processual. Entender de forma contrária violaria frontalmente o 

Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no artigo 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal. Neste sentido: INTERESSE DE AGIR, 

LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. [...] 3. Deste modo, 

uma vez constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o 

interesse-necessidade para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que 

as condições da ação são vistas in satu assertionis (Teoria da Asserção), 

ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na petição inicial. 

Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação do autor, 

realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado posteriormente na 

instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a não-violação dos arts. 

3º e 267, VI, do CPC. [...] (STJ, 2ª Turma, REsp nº 470.675/SP, Rel. Min. 

Humberto Martins, DJU 16.10.2007). Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

requerida causou dano moral à parte requerente é suficiente para 

evidenciar o interesse processual. Impõe mencionar que não há 

necessidade de esgotar a via administrativa, sob violação do Princípio do 

Acesso à Justiça. Portanto, não havendo razão a arguição preliminar de 

ausência de interesse processual, rejeita-se. MÉRITO Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, observo que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, 

LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras provas em Audiência 

de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. É do credor o ônus 

de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para 

seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (CPC, art. 373, I) e, depois, por não ser razoável atribuir ao 

devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJRS, 9ª Câm. Cív., AC nº 70075554006, Rel.: Carlos Eduardo 

Richinitti, DJU 22/11/2017). A parte requerente alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

requerida, no valor de R$340,05 (ID. 27505849). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos 

apenas faturas (ID. 29412942 a 29412949) o qual não têm o condão 

probatório, pois trata de documento apócrifo e produzido unilateralmente. 

Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO 

DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor a inexistência de 

dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de demonstrar a 

existência do débito motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao 

autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, 

faturas ou telas de sistema não configura prova apta a demonstrar a 

existência de relação jurídica e a contração das dívidas motivadoras da 

negativação, em razão do caráter unilateral desses documentos. (TJMG, 

AC nº 10000180612814001/MG, Rel.: Vasconcelos Lins, DJU 20/11/2018). 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

Insurgência da parte autora. Tese defensiva calcada em suposta 

inadimplência que justificaria a negativação. Argumento inconsistente. 

Parte ré que não produziu prova da existência da dívida. Juntada de telas 

de sistema e faturas referentes ao contrato firmado. Provas unilaterais 

que, desprovidas de aparente assinatura ou concordância da autora, são 

insuficientes para atestar a regularidade das cobranças. Ausência de 

prova da existência do débito em que se funda o apontamento. Ônus 

processual que compete ao fornecedor (art. 6º, VIII, do CDC). Requerida 

que não logrou provar o contrário (art. 373, II, do CPC/2015). Manifesta 

ilicitude da inscrição. Existência de danos morais à espécie. Abalo de 

crédito. Dano in re ipsa. Posição assente na jurisprudência pátria. 

Pretensão de reforma acolhida. [...] (TJSC, 6ª Câm. Cív., AC nº 

0309283-46.2015.8.24.0020, Rel.: André Carvalho, DJU 06/08/2019). 

Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as 

regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não 

havendo obrigação a ser cumprida pela parte requerente, a cobrança é 

indevida e conduta ilícita da parte requerida encontra-se configurada. 

Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui 

inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a 

esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do Superior 
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Tribunal de Justiça abaixo transcrito, podemos definir dano moral como 

toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser classificada em 

honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se 

reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019, 

REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019). Por esta razão, tanto as pessoas 

naturais quanto às pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, contudo, 

estas últimas por possuírem apenas honra objetiva, eis que detentoras de 

reputação social, mas não de honra subjetiva, porquanto são desprovidas 

de sentimentos (Súmula 227 do STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito 

tem o condão de gerar o dano moral. A primeira restrição indevida de 

crédito ofende ao direito da personalidade, sendo cabível a indenização 

por danos morais, todavia, a existência de outras restrições preexistentes 

descaracteriza o dano, pois quem já é registrado como mau pagador não 

pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como 

inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 

1.002.985-RS). Neste sentido preconiza a Sumula 385 e julgamento de 

Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. 

ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. [...] 2. Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento (Súmula 385/STJ). [...] 5. Recurso especial a que se nega 

provimento. (STJ, 2ª Seção, REsp 1386424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJU 27/04/2016, 

DJe 16/05/2016). Vale ainda consignar que, havendo restritivos 

preexistentes e estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 

do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo a presunção do dano 

moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ 

NO CASO CONCRETO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ na hipótese dos 

autos, haja vista que as inscrições prévias estão sendo discutidas 

judicialmente pelo autor em outras demandas. Dano moral configurado na 

modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório que vai arbitrado em R$ 

3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado por este Colegiado, 

considerando que se deve sopesar a totalidade de inscrições decorrentes 

do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, 12ª Câm. Cív. ApC nº 70066711862, Rel.: 

Pedro Luiz Pozza, DJU 29/10/2015). Em exame do caso concreto, com 

base no extrato juntado no ID. 27505849, nota-se que o restritivo 

impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o dano moral 

na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o condão de 

denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 

1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor indenizatório deve satisfazer ao 

caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo 

(R$340,05), entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais). Pedido contraposto. 

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é permitido à parte 

promovida formular na contestação pedido contraposto, desde que 

embasado nos mesmos fatos alegados pela parte promovente. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte promovida for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. Possibilidade de pessoa jurídica formular 

pedido contraposto no Juizado Especial Enunciado 31 do FONAJE. 

Princípio da Celeridade. Embargos Declaratórios Desacolhidos. (TJRS, 4ª 

Tur. Rec; Emb. Dec. nº 71006086045, Rel.: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, DJU 03/06/2016). CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1. É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). [...] (TJDF, ACJ nº 0010731-71.2014.8.07.0009) Em 

síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário que a 

cobrança realizada pela parte promovida seja legítima, que o pedido esteja 

formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma 

líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. DISPOSITIVO. Pelo exposto, 

proponho: 1) rejeitar as preliminares arguidas; 2) julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para: a) declarar a inexistência do débito em nome da parte 

requerente junto a parte requerida; b) condenar a parte requerida a pagar 

a parte requerente a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (30/11/2019 - ID. 

27505849) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); c) 

determinar que a parte requerida, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

requerente, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada a 

R$10.000,00 (dez mil reais), devendo a parte ser intimada pessoalmente 

(AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 

do STJ); d) indeferir o pedido contraposto; Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 
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de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

[http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc], visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de Processo 

Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013227-93.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ROSA 

HELENA DA SILVA NORONHA REQUERIDO: ANSELMO NORONHA DE 

OLIVEIRA Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). Resumo da controvérsia ROSA HELENA DA SILVA NORONHA 

ajuizou ação indenizatória em desfavor de ANSELMO NORONHA DE 

OLIVEIRA. Em síntese, alegou que contraiu matrimonio com a parte 

requerida em 28/06/2007, sendo que já conviviam a 18 anos juntos. 

Afirmou que no decurso desta união sobrevieram dois filhos, adquiriam um 

imóvel residencial e dois veículos. Relatou que descobriu por intermédio 

dos vizinhos e colegas que a parte requerida estava mantendo uma 

relação extraconjugal. Esclarece que buscou saber a procedência das 

informações e ficou totalmente desamparada ao ter certeza de que era 

verdade. Narrou que ficou por 2 meses sem desenvolver suas atividades 

laborais, passando por tratamento psicológico e consultas médicas. 

Esclarece que passou a ser chacota na vizinhança e no trabalho, além de 

diariamente exposta pelo requerido que circular junto com a amante no 

bairro. Ao final, pleiteou a indenização pelos danos morais. Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou contestação no ID. 27214619 e 

preliminarmente impugnou o pedido de justiça gratuita. No mérito, sustentou 

a ausência de prova mínima sobre os fatos alegados, a juntada de termo 

de divórcio, inexistência dos danos alegados pela parte requerente. Ao 

final, postulou pela improcedência do feito. Termo da audiência de 

conciliação foi acostado no ID. 26799879 e a impugnação à contestação 

no ID. 27517677. É a síntese do necessário. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). PRELIMINAR Justiça Gratuita. A 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita ou sua impugnação não tem 

cabimento nesta fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau 

em sede de Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas 

ou despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. 

Portanto, remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de 

eventual Recurso Inominado que possa futuramente ser interposto. 

MÉRITO Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, 

nota-se que para a solução do presente conflito independe de novas 

provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por 

meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo 

Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (CF, art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras 

provas em Audiência de Instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Direito à fidelidade conjugal. Nos termos do 

artigo 1.566, inciso I, do Código Civil, o adultério conjugal é considerado 

conduta ilícita, visto que, entre os cônjuges, há do dever de fidelidade 

recíproca. Neste sentido: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. DANOS EMERGENTES. VENDA DE AUTOMÓVEL ADQUIRIDO NA 

CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO 

CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO. DANO MORAL. ADULTÉRIO. AUSÊNCIA 

DE CUMPRIMENTO DOS DEVERES IMPOSTOS AOS CÔNJUGES. FATO 

COM REPERCUSSÃO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. É atribuição da 

parte demandante a prova do fato constitutivo da pretensão, sem a qual 

não pode haver o reconhecimento dos alegados danos emergentes. 2. O 

fato de ter sido o adultério descriminalizado não pode ser visto como óbice 

à compensação dos danos morais causados pelo cônjuge adúltero ao 

inocente, pois a fidelidade conjugal constitui dever legalmente atribuído ao 

par conjugal. Ademais, a transgressão a esse dever imposto aos 

cônjuges, deve ser visto como ato ilícito relativo, pois afeta as partes 

predeterminadas em uma apontada relação jurídica substancial. 3. Como 

se sabe, o casamento é evento que tem múltiplas eficácias e gera uma 

peculiar relação jurídica cujo objetivo é o estabelecimento da comunhão 

plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. 

Aliás, de acordo com a disposição expressa contida no art. 1566, inc. I, do 

Código Civil, a fidelidade é dever de ambos os cônjuges, regra que deve 

ser observada reciprocamente. 4. Logo, tendo havido a transgressão a 

esse comando normativo prescritivo e, diante da repercussão in re ipsa 

desse ilícito na esfera jurídica da parte, deve ser aplicada à hipótese a 

obrigação adveniente de ato ilícito indenizatório, nos termos do art. 186, 

em composição com o disposto no art. 927, caput, ambos do Código Civil. 

5. Recurso da autora parcialmente provido para manter a condenação do 

demandado ao pagamento de indenização pelos danos morais gerados. 

Recurso do réu improvido. (TJDF, 3ª Tur. Cív., APC nº 

0013950-24.2016.8.07.0009, Rel.: Maria de Lourdes Abreu DJU 

19/09/2018). Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

observa-se que não há evidências quanto ao suposto adultério conjugal 

noticiado pela parte requerente. Vale lembrar que, incumbe à parte 

requerente a prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373). 

No presente caso, nota-se que a parte requerente não satisfez seu 

encargo probatório, pois não comprovou a infidelidade conjugal da parte 

requerida, mormente diante do termo de divórcio encartado no ID. 

27214640. Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as 

regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório. Conclui que não há 

conduta ilícita da parte requerida. Assim sendo, não havendo ato ilícito, 

encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. DISPOSITIVO Posto isso, 

proponho rejeitar a preliminar arguida e julgar improcedentes os pedidos 

da reclamação proposta, extinguindo o processo com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. 

Submeto o presente projeto de decisão à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Cuiabá, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020377-28.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PAULO 

HENRIQUE MAIA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

PAULO HENRIQUE MAIA ajuizou reclamação com pedido indenizatório em 

desfavor do TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou no 

restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID 29288698. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de 

dano moral. Ao final, arguiu litigância de má-fé. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 29048441 e impugnação à contestação 

apresentada no ID 29307042. Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. É do credor o ônus 

de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para 

seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável 

atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$88,04, R$66,41 e 

R$7,23 (ID 27271645 ). Em exame do conjunto fático probatório disponível 

nos autos, nota-se que foi juntado nos autos apenas faturas (ID 

29288700), as quais não têm o condão probatório, pois se tratam de 

documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste sentido: 

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - 

TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - 

Alegando o consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor 

demandado o ônus probatório de demonstrar a existência do débito 

motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao autor o dever de 

produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, faturas ou telas 

de sistema não configura prova apta a demonstrar a existência de relação 

jurídica e a contração das dívidas motivadoras da negativação, em razão 

do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - AC: 

10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 

20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA 

PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM SUPOSTA 

INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO 

INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA 

DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS REFERENTES 

AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS 

DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO 

INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O 

APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR 

(ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O 

CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA 

INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE 

CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA 

PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 

03092834620158240020 Criciúma 0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: 

André Carvalho, Data de Julgamento: 06/08/2019, Sexta Câmara de Direito 

Civil) Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se 

as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se 

em desfavor da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não 

havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é 

indevida e conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada. 

Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui 

inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a 

esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 
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tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 27271645 , nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$88,04, R$66,41 e 

R$7,23), entendo como razoável e suficiente para a compensação do 

dano moral a quantia de R$4.000,00. Litigância de má-fé. A litigância de 

má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no 

artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se 

litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para: a. declarar a inexistência do débito de R$88,04 (oitenta e oito 

reais e quatro centavos), R$ 66,41 (sessenta e seis reais e quarenta e um 

centavos) e R$7,23 (sete reais e vinte e três centavos) e, 

consequentemente, confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência 

deferida no ID 27278016, remetendo a discussão quanto ao seu 

descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que haja 

violação do princípio do contraditório; b. condenar a parte reclamada, a 

pagar a parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, 

a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver 

ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); e c. indeferir o pedido de 

litigância de má-fé. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE 

ALMEIDA Juíza Leiga ----------------------------------------------------------------
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-------- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. Cuiabá, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001545-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Resumo da controvérsia SHEILA DE AZEVEDO ajuizou ação declaratória 

de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em 

desfavor da empresa VIVO S.A. Em síntese, alegou que desconhecer o 

crédito reivindicado pela parte requerida que resultou na negativação do 

seu nome. Pleiteou a exclusão do restritivo, a declaração de inexistência 

do débito e a indenização do dano moral. Devidamente citada, a parte 

requerida apresentou contestação no ID. 29995579, onde arguiu a 

preliminar falta de interesse de agir e inépcia da petição inicial. No mérito 

sustentou a regularidade do apontamento, a inexistência do ato ilícito e 

dano moral. Ao final, formulou pedido contraposto e postulou pela 

improcedência do feito com aplicação da Súmula 359 do STJ. Termo da 

audiência de conciliação foi acostado no ID. 29860728 e a impugnação à 

contestação no ID. 30009560. Preliminar Ausência de Interesse de Agir. 

Segundo a Teoria da Asserção, o simples fato de a parte requerente ter 

imputado à parte requerida a prática de ato ilícito, independentemente da 

análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente 

para a demonstração de seu interesse processual. Entender de forma 

contrária violaria frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder 

Judiciário, ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. 

Neste sentido: INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE 

JURÍDICA DO PEDIDO. [...] 3. Deste modo, uma vez constatada a 

não-observância de tais regras básicas, surge o interesse-necessidade 

para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação 

são vistas in satu assertionis (Teoria da Asserção), ou seja, conforme a 

narrativa feita pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o 

interesse processual exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o 

que, ademais, foi constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo 

isso implica reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. [...] 

(STJ, 2ª Turma, REsp nº 470.675/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJU 

16.10.2007). Desta forma, em análise do caso concreto, nota-se que a 

simples alegação contida na inicial de que a parte requerida causou dano 

moral à parte requerente é suficiente para evidenciar o interesse 

processual. Impõe mencionar que não há necessidade de esgotar a via 

administrativa, sob violação do Princípio do Acesso à Justiça. Portanto, 

não havendo razão a arguição preliminar de ausência de interesse 

processual, rejeita-se. Inépcia. Documentos imprescindíveis. Nos termos 

do artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída 

com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O ajuizamento 

de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da 

inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que 

o documento imprescindível se refere a demonstração regular do exercício 

do direito de ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará 

na improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 

497.742/SE, Rel. Min.: Nancy Andrighi DJU 03/06/2003). Examinando o 

documento, considerado pela parte requerida como imprescindível, 

nota-se que a apresentação de comprovante de residência não é 

imprescindível para o ajuizamento de reclamação perante o Juizado 

Especial Cível, visto que nos termos do artigo 319, inciso II, do Código de 

Processo Civil, é necessário apenas que a inicial indique o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS, 10ª Câm. Cív; nº 

70057584260, Rel.: Jorge Alberto Schreiner Pestana, DJU 09/05/2014). 

Cumpre mencionar que não é necessário apresentar o extrato de 

negativação original de balcão, por também não ser um documento 

imprescindível para o ajuizamento de reclamação perante o Juizado 

Especial Cível, mas para comprovar o alegado dano. Ademais, o 

documento encartado no ID. 28112544, evidencia a existência de restrição 

em nome da parte requerente. Por isso, a preliminar deve ser afastada. 

MÉRITO Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, 

observo que para a solução do presente conflito independe de novas 

provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por 

meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo 

Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (CF, art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras 

provas em Audiência de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro 

no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide e ao exame do mérito. Existência de dívida, É do credor 

o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações 

adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor 

nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do 

fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I) e, depois, por não ser 

razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. 

Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE 

RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJRS, 9ª Câm. Cív., AC nº 70075554006, Rel.: Carlos Eduardo 

Richinitti, DJU 22/11/2017). Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos apenas relatórios 

de chamadas (ID. 29995580) e faturas (I ID. 29995581), as quais não têm 

o condão probatório, pois trata de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 
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JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJMG, AC nº 10000180612814001/MG, Rel.: Vasconcelos 

Lins, DJU 20/11/2018). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Insurgência da parte autora. Tese 

defensiva calcada em suposta inadimplência que justificaria a 

negativação. Argumento inconsistente. Parte ré que não produziu prova 

da existência da dívida. Juntada de telas de sistema e faturas referentes 

ao contrato firmado. Provas unilaterais que, desprovidas de aparente 

assinatura ou concordância da autora, são insuficientes para atestar a 

regularidade das cobranças. Ausência de prova da existência do débito 

em que se funda o apontamento. Ônus processual que compete ao 

fornecedor (art. 6º, VIII, do CDC). Requerida que não logrou provar o 

contrário (art. 373, II, do CPC/2015). Manifesta ilicitude da inscrição. 

Existência de danos morais à espécie. Abalo de crédito. Dano in re ipsa. 

Posição assente na jurisprudência pátria. Pretensão de reforma acolhida. 

[...] (TJSC, 6ª Câm. Cív., AC nº 0309283-46.2015.8.24.0020, Rel.: André 

Carvalho, DJU 06/08/2019). Assim, pela insuficiência de provas da origem 

do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, 

nesses casos, decide em desfavor da parte que possui o encargo 

probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte 

requerente, a cobrança é indevida e conduta ilícita da parte requerida 

encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito, 

podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019, 

REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019). Por esta razão, tanto as pessoas 

naturais quanto às pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, contudo, 

estas últimas por possuírem apenas honra objetiva, eis que detentoras de 

reputação social, mas não de honra subjetiva, porquanto são desprovidas 

de sentimentos (Súmula 227 do STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito 

tem o condão de gerar o dano moral. A primeira restrição indevida de 

crédito ofende ao direito da personalidade, sendo cabível a indenização 

por danos morais, todavia, a existência de outras restrições preexistentes 

descaracteriza o dano, pois quem já é registrado como mau pagador não 

pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como 

inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 

1.002.985-RS). Neste sentido preconiza a Sumula 385 e julgamento de 

Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. 

ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. [...] 2. Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento (Súmula 385/STJ). [...] 5. Recurso especial a que se nega 

provimento. (STJ, 2ª Seção, REsp 1386424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJU 27/04/2016, 

DJe 16/05/2016). Vale ainda consignar que, havendo restritivos 

preexistentes e estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 

do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo a presunção do dano 

moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ 

NO CASO CONCRETO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ na hipótese dos 

autos, haja vista que as inscrições prévias estão sendo discutidas 

judicialmente pelo autor em outras demandas. Dano moral configurado na 

modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório que vai arbitrado em R$ 

3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado por este Colegiado, 

considerando que se deve sopesar a totalidade de inscrições decorrentes 

do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, 12ª Câm. Cív. APC nº 70066711862, Rel.: 

Pedro Luiz Pozza, DJU 29/10/2015). Em exame do caso concreto, com 

base no extrato juntado no ID. 28112544, nota-se que existe outras 

restrições preexistentes, o que descaracteriza o dano, levando a 

presunção de que se trata de devedor contumaz, já que não há nos autos 

prova de que os restritivos preexistente encontra-se judicializado. Isto se 

justifica porque a imagem do consumidor perante a sociedade já está 

denegrida, inexistindo ofensa objetiva e, muito menos subjetiva. Portanto, 

não havendo indisponibilidade do crédito não é devido o dano moral. 

Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é 

permitido à parte promovida formular na contestação pedido contraposto, 

desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte promovente. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte promovida for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. Possibilidade de pessoa jurídica formular 

pedido contraposto no Juizado Especial Enunciado 31 do FONAJE. 

Princípio da Celeridade. Embargos Declaratórios Desacolhidos. (TJRS, 4ª 

Tur. Rec; Emb. Dec. nº 71006086045, Rel.: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, DJU 03/06/2016). CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1. É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). [...] (TJDF, ACJ nº 0010731-71.2014.8.07.0009) Em 

síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário que a 

cobrança realizada pela parte promovida seja legítima, que o pedido esteja 

formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma 

líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. DISPOSITIVO. Pelo exposto, 

proponho: 1. rejeitar as preliminares arguidas; 2. julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para: a) declarar a inexistência do débito em nome da parte 

requerente junto a parte requerida; b) indeferir o pleito indenizatório por 

danos morais; c) deferir tutela de urgência, que deverá ser cumprida 

independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso V do CPC), 

para determinar a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

reclamante. Caso o restritivo seja junto ao SERASA, a secretaria deverá 

providenciar o cumprimento da ordem por meio do SERASAJUD; caso 

contrário, intime-se a parte reclamada para, no prazo de 5 dias, 
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independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso V do CPC), 

providenciar a exclusão, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a 

R$12.000,00, devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial 

de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); 3. 

indeferir o pedido contraposto; Sem custas e honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

[http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc], visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de Processo 

Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON LISANDRO VEIGA OAB - MT15427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000412-30.2020.8.11.0001 REQUERENTE: CARLOS 

EDUARDO DE ALMEIDA SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da 

controvérsia CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA SANTOS ajuizou ação de 

declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por 

danos morais em desfavor da empresa VIVO S.A. Em síntese, alegou que 

desconhecer o crédito reivindicado pela parte requerida que resultou na 

negativação do seu nome. Pleiteou a exclusão do restritivo, a declaração 

de inexistência do débito e a indenização do dano moral. Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou contestação no ID. 29734839, onde 

sustentou a regularidade do apontamento, a inexistência do ato ilícito e 

dano moral. Ao final, postulou pela improcedência do feito e a condenação 

em litigância de má fé. Termo da audiência de conciliação foi acostado no 

ID. 29457447 e a impugnação à contestação no ID. 29784325. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, observo que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, 

LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras provas em Audiência 

de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Existência de dívida, É do credor o ônus de provar a 

higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu 

recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (CPC, art. 373, I) e, depois, por não ser razoável atribuir ao 

devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJRS, 9ª Câm. Cív., AC nº 70075554006, Rel.: Carlos Eduardo 

Richinitti, DJU 22/11/2017). Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos apenas faturas 

(ID. 29734840) e relatórios de chamadas (ID. 29735591), o qual não têm o 

condão probatório, pois trata de documento apócrifo e produzido 

unilateralmente. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJMG, AC nº 10000180612814001/MG, Rel.: Vasconcelos 

Lins, DJU 20/11/2018). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Insurgência da parte autora. Tese 

defensiva calcada em suposta inadimplência que justificaria a 

negativação. Argumento inconsistente. Parte ré que não produziu prova 

da existência da dívida. Juntada de telas de sistema e faturas referentes 

ao contrato firmado. Provas unilaterais que, desprovidas de aparente 

assinatura ou concordância da autora, são insuficientes para atestar a 

regularidade das cobranças. Ausência de prova da existência do débito 

em que se funda o apontamento. Ônus processual que compete ao 

fornecedor (art. 6º, VIII, do CDC). Requerida que não logrou provar o 

contrário (art. 373, II, do CPC/2015). Manifesta ilicitude da inscrição. 

Existência de danos morais à espécie. Abalo de crédito. Dano in re ipsa. 

Posição assente na jurisprudência pátria. Pretensão de reforma acolhida. 

[...] (TJSC, 6ª Câm. Cív., AC nº 0309283-46.2015.8.24.0020, Rel.: André 

Carvalho, DJU 06/08/2019). Assim, pela insuficiência de provas da origem 

do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, 

nesses casos, decide em desfavor da parte que possui o encargo 

probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte 

requerente, a cobrança é indevida e conduta ilícita da parte requerida 
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encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito, 

podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019, 

REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019). Por esta razão, tanto as pessoas 

naturais quanto às pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, contudo, 

estas últimas por possuírem apenas honra objetiva, eis que detentoras de 

reputação social, mas não de honra subjetiva, porquanto são desprovidas 

de sentimentos (Súmula 227 do STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito 

tem o condão de gerar o dano moral. A primeira restrição indevida de 

crédito ofende ao direito da personalidade, sendo cabível a indenização 

por danos morais, todavia, a existência de outras restrições preexistentes 

descaracteriza o dano, pois quem já é registrado como mau pagador não 

pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como 

inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 

1.002.985-RS). Neste sentido preconiza a Sumula 385 e julgamento de 

Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. 

ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. [...] 2. Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento (Súmula 385/STJ). [...] 5. Recurso especial a que se nega 

provimento. (STJ, 2ª Seção, REsp 1386424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJU 27/04/2016, 

DJe 16/05/2016). Vale ainda consignar que, havendo restritivos 

preexistentes e estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 

do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo a presunção do dano 

moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ 

NO CASO CONCRETO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ na hipótese dos 

autos, haja vista que as inscrições prévias estão sendo discutidas 

judicialmente pelo autor em outras demandas. Dano moral configurado na 

modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório que vai arbitrado em R$ 

3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado por este Colegiado, 

considerando que se deve sopesar a totalidade de inscrições decorrentes 

do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, 12ª Câm. Cív. ApC nº 70066711862, Rel.: 

Pedro Luiz Pozza, DJU 29/10/2015). Em exame do caso concreto, com 

base no extrato juntado no ID. 27848149, nota-se que o restritivo 

impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o dano moral 

na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o condão de 

denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 

1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor indenizatório deve satisfazer ao 

caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita. Impõe ainda consignar que, embora a existência de outros 

restritivos posteriores (ID. 27848149), não afaste o dano moral, é inegável 

que influencia na fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao 

caso em que o consumidor tem uma única negativação. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. [...] INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. 

QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da 

condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, 

alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso 

que o autor possui outras inscrições restritivas. No entanto, todas as 

demais anotações são posteriores àquela procedida pela demanda, com o 

que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor 

arbitrado, este comporta redução. As inscrições posteriores devem ser 

levadas em conta apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 

7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(TJRS, 2ª Tur. Rec., R.C. nº 71004295929, Rel.: Ketlin Carla Pasa 

Casagrande, DJU 18/10/2013). Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor do restritivo (R$648,77), entendo como razoável e suficiente para a 

reparação do dano moral a quantia de R$3.000,00 (três mil reais). 

Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de 

alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil 

acompanhada do elemento dolo. Artigo 80 - Considera-se litigante de 

má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO 

CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA 

EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS 

MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO HÍGIDO O 

RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO 

STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 
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apontada litigância de má-fé. (STJ, 4ª Turma, EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp nº 563.934/SC, Rel. Min.: Marco Buzzi, DJU 16/02/2017). Em exame 

dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese tipificada 

e, muito menos, o caráter manifestamente infundado da parte requerente 

ou o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. Dispositivo Pelo 

exposto, proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos 

na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a 

inexistência do débito em nome da parte requerente junto a parte 

requerida; b) condenar a parte requerida a pagar a parte requerente a 

quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso (25/10/2018 - ID. 27561976) por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); c) deferir tutela de urgência, que 

deverá ser cumprida independentemente do trânsito em julgado (artigo 

1.012, inciso V do CPC), para determinar a exclusão do restritivo de 

crédito em nome da parte reclamante. Caso o restritivo seja junto ao 

SERASA, a secretaria deverá providenciar o cumprimento da ordem por 

meio do SERASAJUD; caso contrário, intime-se a parte reclamada para, no 

prazo de 5 dias, independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, 

inciso V do CPC), providenciar a exclusão, sob pena de multa diária de 

R$200,00, limitada a R$12.000,00, devendo a parte ser intimada 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação 

(Súmula 410 do STJ); d) indeferir o pedido de condenação em litigância de 

má fé; Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função atualização monetária disponível no 

sítio DrCalc.net [http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc], visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após 

a intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de Processo 

Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002089-95.2020.8.11.0001 AUTOR: REGINALDO 

PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da controvérsia 

REGINALDO PEREIRA DA SILVA ajuizou ação anulatória de contrato com 

antecipação de tutela cumulada com indenização por danos morais em 

desfavor da empresa VIVO S.A. Em síntese, alegou que desconhecer o 

crédito reivindicado pela parte requerida que resultou na negativação do 

seu nome. Pleiteou liminarmente a exclusão do restritivo. No mérito a 

declaração de inexistência do débito e a indenização do dano moral. A 

tutela de urgência foi concedida (ID. 28230365). Devidamente citada (ID. 

28967627), a parte requerida compareceu à audiência de conciliação, 

conforme o termo de audiência de conciliação acostado no ID. 29877663, 

mas não apresentou a contestação. Revelia. Nos termos do artigo 20 da 

Lei nº 9.099/95, considera-se revel quando a parte requerida não 

comparece à audiência de conciliação e/ou não apresenta contestação. 

No caso, nota-se que a parte requerida foi regularmente citada (ID. 

28967627), mas não apresentou contestação. Desta forma, considera-se 

revel a parte requerida. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do 

artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o 

pedido, dispensando a fase instrutória, quando não houver necessidade 

de produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou 

quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de 

provas. No caso, diante dos efeitos da revelia, é plenamente cabível e 

oportuno o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus 

específicos. Efeitos da revelia. O principal efeito da revelia é a presunção 

relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte requerente (art. 20 

da Lei nº 9.099/95 e art. 344 do CPC), presunção essa que cede quando, 

nos termos dos incisos I a IV do artigo 345 do Código de Processo Civil: I - 

havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio 

versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver 

acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do 

ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis 

ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Da mesma 

forma, o Juiz deve se atentar para os fatos que não dependem de prova, 

que são os: I - notórios; II - afirmados por uma parte e confessados pela 

parte contrária; III - admitidos no processo como incontroversos; IV - em 

cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade (CPC, art. 

374). Portanto, o fato de a parte requerida ser revel não implica 

necessariamente na procedência da pretensão autoral, mas induz a 

presunção relativa dos fatos. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. 

CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. 

PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. 

VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE 

CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. 

PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE 

MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. [...] 2. A 

revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo 

autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, 

motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. [...] (STJ, 

4ª Turma, AgRg no Ag nº 1237848/SP, Rel. Min.: Maria Isabel Gallotti, DJU 

11/10/2016). Analisando o caso concreto, segundo essas premissas, 

verifica-se que não há qualquer motivo para afastar a presunção relativa 

de veracidade dos fatos alegados na inicial e conclui-se que houve 

cobrança indevida com inclusão do nome da parte requerente no cadastro 

de inadimplente (ID. 28220937), o que leva a caracterização da conduta 

ilícita. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no 

artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral 

possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se 

adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito, podemos definir dano moral 

como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser classificada 

em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva 

se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 
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CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019, 

REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019). Por esta razão, tanto as pessoas 

naturais quanto às pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, contudo, 

estas últimas por possuírem apenas honra objetiva, eis que detentoras de 

reputação social, mas não de honra subjetiva, porquanto são desprovidas 

de sentimentos (Súmula 227 do STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito 

tem o condão de gerar o dano moral. A primeira restrição indevida de 

crédito ofende ao direito da personalidade, sendo cabível a indenização 

por danos morais, todavia, a existência de outras restrições preexistentes 

descaracteriza o dano, pois quem já é registrado como mau pagador não 

pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como 

inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 

1.002.985-RS). Neste sentido preconiza a Sumula 385 e julgamento de 

Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. 

ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. [...] 2. Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento (Súmula 385/STJ). [...] 5. Recurso especial a que se nega 

provimento. (STJ, 2ª Seção, REsp 1386424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJU 27/04/2016, 

DJe 16/05/2016). Vale ainda consignar que, havendo restritivos 

preexistentes e estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 

do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo a presunção do dano 

moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ 

NO CASO CONCRETO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ na hipótese dos 

autos, haja vista que as inscrições prévias estão sendo discutidas 

judicialmente pelo autor em outras demandas. Dano moral configurado na 

modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório que vai arbitrado em R$ 

3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado por este Colegiado, 

considerando que se deve sopesar a totalidade de inscrições decorrentes 

do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, 12ª Câm. Cív. ApC nº 70066711862, Rel.: 

Pedro Luiz Pozza, DJU 29/10/2015). Em exame do caso concreto, com 

base no extrato juntado no ID. 28220937, nota-se que o restritivo 

impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o dano moral 

na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o condão de 

denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 

1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor indenizatório deve satisfazer ao 

caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo 

(R$158,88), entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais). Dispositivo Pelo exposto, 

proponho: 1. confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida 

no ID. 28230365, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual 

descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não 

haja violação do Princípio do Contraditório; 2. julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para: a) declarar a inexistência do débito em nome da parte 

requerente junto a parte requerida; b) condenar a parte requerida a pagar 

a parte requerente a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (21/01/2019 - ID. 

28220937) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); Sem 

custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função atualização monetária disponível no 

sítio DrCalc.net [http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc], visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após 

a intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de Processo 

Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003444-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DE ARRUDA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1003444-77.2019.8.11.0001 REQUERENTE: VICTOR 

HUGO DE ARRUDA AMORIM REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da controvérsia VICTOR HUGO DE ARRUDA AMORIM 

ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais em desfavor de EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL LTDA. Em síntese alegou desconhecer a 

dívida negativada em seu nome. Ao final requer a imediata exclusão do 

seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, e ao final postulou 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação no ID 27341209 e e no mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral, ante a ausência de 

aditamento do contrato de Financiamento Estudantil junto ao FIES, razão 

pela qual o FNDE não repassou o valor da semestralidade à instituição 

educacional. Ao final, requer improcedência dos pedidos. Ata da audiência 

de conciliação acostada no ID 27523415 e impugnação no ID 28242072. 

Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz 

julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando 

(a) não houver necessidade de produção de provas a serem produzidas 

em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia 

e não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que 

para a solução do presente conflito não há necessidade de produção 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução, justificando o julgamento 

antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. Quitação da 

dívida. A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, 

inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar entregar o 

comprovante de quitação (artigo 319 do Código Civil). Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO 

VERBAL ENTRE PARTICULARES. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO 

DO VEÍCULO, OBJETO DO LITÍGIO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO 

DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MAJORADOS. 1 (...) 2. Como se sabe, compete ao devedor a prova do 

pagamento, o que não ocorreu, na hipótese, uma vez que, não se pode 

concluir, de maneira inequívoca, que os depósitos realizados, pelo 

Apelante, foram destinados, exclusivamente, ao pagamento do veículo, 

objeto do litígio. (...) (TJ-GO - Apelação (CPC): 00912488320188090137, 

Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 

23/09/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/09/2019). As 

partes divergem quanto à quitação da dívida negativada no valor de 

R$30,00, com vencimento em 10/08/2015 (contrato 16990370), conforme 

alegações constantes no ID 22724485 – folhas 05. Analisando o conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que o autor reconhece que 

cursava Direito na Instituição de Ensino, contudo que fez o trancamento do 

curso e nada deve para a promovida (ID 28242072 – folhas 02/03), 

contudo nada traz nos autos para comprovar o alegado, não há qualquer 

comunicado, tampouco requerimento solicitando que o curso fosse 

trancado. Igualmente não há qualquer comprovante de que houve o 

aditamento do FIES. Embora se deva proporcionar ao consumidor a 

facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), no 

presente caso, o ônus probatório continua com a parte reclamante, pois o 

consumidor, na condição de devedor, tem o ônus probatório quanto a 

quitação da dívida reconhecida. Desse modo, pela insuficiência de provas, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, no caso 

o reclamante, concluindo-se que há inadimplência. Portanto, a cobrança é 

legitima e não enseja conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, 

encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Dispositivo. Posto isso, 

proponho julgar improcedentes os pedidos da reclamação proposta, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e custas e honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza 

Leiga ------------------------------------------------------------------------ Vistos . 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002098-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO CANDIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002098-57.2020.8.11.0001 AUTOR: PAULO SERGIO 

CANDIDO REU: VIVO S.A. Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 

da Lei nº 9.099/95). PAULO SÉRGIO CANDIDO ajuizou ação de 

declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por 

danos morais em desfavor da TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em síntese, 

alegou que desconhecer o crédito reivindicado pela parte requerida que 

resultou na negativação do seu nome. Pleiteou a exclusão do restritivo, a 

declaração de inexistência do débito e a indenização do dano moral. 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação no ID. 

30199488 e arguiu a preliminar inépcia da inicial. No mérito, sustentou a 

legitimidade do débito, a existência de relação contratual, a ausência de 

ato ilícito e de dano moral a ser indenizado. Ao final, formulou pedido 

contraposto, postulou pela improcedência do feito e a condenação em 

litigância de má fé. Termo da audiência de conciliação foi acostado no ID. 

29878380 e a impugnação à contestação apresentada no ID. 30498288. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (CPC, art. 42 e 44). Nos termos 

do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competência 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 - A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL 

CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. [...] 1. Na Lei 

9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa - e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível - 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) - para definir o 

que são causas cíveis de menor complexidade. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 
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Cíveis é fixada com base na matéria. [...] (STJ, 3ª Turma, RMS nº 

30170/SC, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 05/10/2010). Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial, visto que se 

trata de prova complexa. Em análise dos autos, diante da expressa 

impugnação da parte requerente quanto ao termo de adesão e contrato de 

serviço SMP juntado no ID. 30199490, no caso, será necessária prova 

pericial grafotécnica para apurar se a referida rubrica foi efetivamente 

confeccionada pela parte requerente. No caso concreto, por ser 

necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria complexa e, 

consequentemente, este juízo é incompetente para processar e julgar a 

presente demanda. Pelo exposto, proponho a reconhecer a incompetência 

deste juízo, em razão da matéria, e, consequentemente, julgar EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso X e 

artigo 337, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá-MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022118-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA JULIANA DREHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1022118-06.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CLAUDIA 

JULIANA DREHER REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da controvérsia CLAUDIA 

JULIANA DREHER ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com 

indenização por danos morais em desfavor da VIVO S.A. Em síntese, 

alegou que desconhecer o crédito reivindicado pela parte requerida que 

resultou na negativação do seu nome. Pleiteou a exclusão do restritivo, a 

declaração de inexistência do débito e a indenização do dano moral. 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação no ID. 

29459781 e arguiu as preliminares inépcia da inicial e incompetência do 

Juizado Especial. No mérito, sustentou a legitimidade do débito, a 

existência de relação contratual, a ausência de ato ilícito e de dano moral a 

ser indenizado. Ao final, formulou pedido contraposto, postulou pela 

improcedência do feito e a condenação em litigância de má fé. Termo da 

audiência de conciliação foi acostado no ID. 29329512 e a impugnação à 

contestação apresentada no ID. 30498288. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (CPC, art. 42 e 44). Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o 

Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 - A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. [...] 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa - e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível - esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) - para definir o que são causas cíveis de 

menor complexidade. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. [...] (STJ, 3ª Turma, RMS nº 30170/SC, Rel. Min.: Nancy 

Andrighi, DJU 05/10/2010). Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não 

são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial, visto que se trata de prova complexa. Em 

análise dos autos, diante da expressa impugnação da parte requerente 

quanto ao áudio juntado no ID. 29460642, no caso, será necessária prova 

pericial de degravação e identificação de voz para identificar a autoria. No 

caso concreto, por ser necessária a produção de prova pericial, trata-se 

de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é incompetente para 

processar e julgar a presente demanda. Pelo exposto, proponho a 

reconhecer a incompetência deste juízo, em razão da matéria, e, 

consequentemente, julgar EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso X e artigo 337, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as 

vias recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Francys Loide Lacerda da Silva 

Juíza Leiga Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 cumulado com artigo 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON FRANCISCO PINTO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000044-21.2020.8.11.0001 REQUERENTE: WELLITON 

FRANCISCO PINTO DE CAMPOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da 

controvérsia WELLITON FRANCISCO PINTO DE CAMPOS ajuizou ação 

declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por 

danos morais em desfavor da empresa VIVO S.A. Em síntese, alegou que 

desconhecer o crédito reivindicado pela parte requerida que resultou na 

negativação do seu nome. Pleiteou a exclusão do restritivo, a declaração 

de inexistência do débito e a indenização do dano moral. Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou contestação no ID. 29519660, onde 

arguiu a preliminar inépcia da petição inicial. No mérito sustentou a 

regularidade do apontamento, a ausência de ato ilícito e de dano moral a 

ser indenizado. Ao final, formulou pedido contraposto, postulou pela 

condenação em litigância de má fé e pela improcedência do feito. Termo da 

audiência de conciliação foi acostado no ID. 29391887 e a impugnação à 

contestação no ID. 29879967. Preliminar Inépcia. Documentos 

imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, a 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. O ajuizamento de ação sem a juntada de documento 

imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem 

resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se 
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refere a demonstração regular do exercício do direito de ação e não do 

direito material, pois a ausência deste implicará na improcedência do 

pedido e não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA 

DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A 

jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir 

acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular 

exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos 

probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser 

produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à 

existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do mutuário não 

constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos 

fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não 

autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a 

abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 497.742/SE, 

Rel. Min.: Nancy Andrighi DJU 03/06/2003). Examinando o documento, 

considerado pela parte requerida como imprescindível, nota-se que a 

apresentação de comprovante de residência não é imprescindível para o 

ajuizamento de reclamação perante o Juizado Especial Cível, visto que nos 

termos do artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil, é necessário 

apenas que a inicial indique o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência das partes. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda veiculada com base em 

alegada ilegalidade do sistema de pontuação de crédito ofertada pela 

entidade cadastral. O comprovante de residência e, no caso, não é 

documento indispensável à propositura da demanda. Descabimento do 

indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. APELAÇÃO PROVIDA. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS, 10ª Câm. Cív; nº 70057584260, Rel.: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, DJU 09/05/2014). Cumpre mencionar que 

não é necessário apresentar o extrato de negativação original de balcão, 

por também não ser um documento imprescindível para o ajuizamento de 

reclamação perante o Juizado Especial Cível, mas para comprovar o 

alegado dano. Ademais, o documento encartado no ID. 27772199, fl. 3, 

evidencia a existência de restrição em nome da parte requerente. Por isso, 

a preliminar deve ser afastada. MÉRITO Julgamento antecipado da lide. Em 

exame a narrativa das partes, observo que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança 

de dívida desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu 

crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive 

a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 

373, I) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de 

fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJRS, 9ª Câm. 

Cív., AC nº 70075554006, Rel.: Carlos Eduardo Richinitti, DJU 22/11/2017). 

A parte requerente alega desconhecer a dívida correspondente ao 

restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte requerida, nos 

valores de R$79,05 e R$159,12 (ID. 27772199, fl. 3). Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado 

nos autos apenas faturas (ID. 29519657, ID. 29519658, ID. 29519658, ID. 

29519662, ID. 29519663 e ID. 29519664) e relatórios de chamadas (ID. 

29519659), o qual não têm o condão probatório, pois trata de documento 

apócrifo e produzido unilateralmente. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA 

- INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJMG, AC nº 10000180612814001/MG, Rel.: Vasconcelos 

Lins, DJU 20/11/2018). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Insurgência da parte autora. Tese 

defensiva calcada em suposta inadimplência que justificaria a 

negativação. Argumento inconsistente. Parte ré que não produziu prova 

da existência da dívida. Juntada de telas de sistema e faturas referentes 

ao contrato firmado. Provas unilaterais que, desprovidas de aparente 

assinatura ou concordância da autora, são insuficientes para atestar a 

regularidade das cobranças. Ausência de prova da existência do débito 

em que se funda o apontamento. Ônus processual que compete ao 

fornecedor (art. 6º, VIII, do CDC). Requerida que não logrou provar o 

contrário (art. 373, II, do CPC/2015). Manifesta ilicitude da inscrição. 

Existência de danos morais à espécie. Abalo de crédito. Dano in re ipsa. 

Posição assente na jurisprudência pátria. Pretensão de reforma acolhida. 

[...] (TJSC, 6ª Câm. Cív., AC nº 0309283-46.2015.8.24.0020, Rel.: André 

Carvalho, DJU 06/08/2019). Assim, pela insuficiência de provas da origem 

do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, 

nesses casos, decide em desfavor da parte que possui o encargo 

probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte 

requerente, a cobrança é indevida e conduta ilícita da parte requerida 

encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito, 

podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 
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da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019). 

Por esta razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas 

podem sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas 

honra objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS). Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de 

Justiça: RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO 

MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA 

PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 

[...] 2. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula 385/STJ). [...] 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ, 2ª Seção, REsp 1386424/MG, 

Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel 

Gallotti, DJU 27/04/2016). Vale ainda consignar que, havendo restritivos 

preexistentes e estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 

do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo a presunção do dano 

moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ 

NO CASO CONCRETO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ na hipótese dos 

autos, haja vista que as inscrições prévias estão sendo discutidas 

judicialmente pelo autor em outras demandas. Dano moral configurado na 

modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório que vai arbitrado em R$ 

3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado por este Colegiado, 

considerando que se deve sopesar a totalidade de inscrições decorrentes 

do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, 12ª Câm. Cív. ApC nº 70066711862, Rel.: 

Pedro Luiz Pozza, DJU 29/10/2015). Em exame do caso concreto, com 

base no extrato juntado no ID. 27772199, fl. 3, nota-se que o restritivo 

impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o dano moral 

na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o condão de 

denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 

1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor indenizatório deve satisfazer ao 

caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, mormente quanto aos valores dos 

restritivos (R$79,05 e R$159,12), entendo como razoável e suficiente para 

a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais). 

Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é 

permitido à parte promovida formular na contestação pedido contraposto, 

desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte promovente. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte promovida for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. Possibilidade de pessoa jurídica formular 

pedido contraposto no Juizado Especial Enunciado 31 do FONAJE. 

Princípio da Celeridade. Embargos Declaratórios Desacolhidos. (TJRS, 4ª 

Tur. Rec; Emb. Dec. nº 71006086045, Rel.: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, DJU 03/06/2016). CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1. É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). [...] (TJDF, ACJ nº 0010731-71.2014.8.07.0009) Em 

síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário que a 

cobrança realizada pela parte promovida seja legítima, que o pedido esteja 

formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma 

líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de 

má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no 

artigo 80 do Código de Processo Civil acompanhada do elemento dolo. 

Artigo 80 - Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir 

pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II 

- alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do 

processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato 

do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - 

interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Não destoa a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ, 4ª Turma, EDcl nos EDcl no 

AgInt no AREsp nº 563.934/SC, Rel. Min.: Marco Buzzi, DJU 16/02/2017). 

Em exame dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese 

tipificada e, muito menos, o caráter manifestamente infundado da parte 

requerente ou o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta 

razão, não merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. 

DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho: 1. rejeitar a preliminar arguida; 2. 

julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para: a) declarar a inexistência dos débitos em 

nome da parte requerente junto a parte requerida; b) condenar a parte 

requerida a pagar a parte requerente a quantia de R$4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso 

(21/02/2016 - ID. 27772199, fl. 3) por envolver ilícito extracontratual 

(Súmula 54 do STJ); c) deferir tutela de urgência, que deverá ser cumprida 

independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso V do CPC), 

para determinar a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

reclamante. Caso o restritivo seja junto ao SERASA, a secretaria deverá 

providenciar o cumprimento da ordem por meio do SERASAJUD; caso 
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contrário, intime-se a parte reclamada para, no prazo de 5 dias, 

independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso V do CPC), 

providenciar a exclusão, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a 

R$12.000,00, devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial 

de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); d) 

indeferir o pedido contraposto; e) indeferir o pedido de condenação em 

litigância de má-fé; Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

disponível no sítio DrCalc.net [http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc], visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível 

somente após a intimação específica do devedor para o pagamento, 

conforme entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente 

(Recurso Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar 

o máximo de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o 

devedor deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de 

Processo Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das 

partes (inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e 

dos sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013756-15.2019.8.11.0001 INTERESSADO: EMILLY 

ROCHA DE SOUZA REQUERIDO: PAULO DA SILVA ALMEIDA 

00578919150 Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da controvérsia EMILLY ROCHA DE SOUZA ajuizou 

reclamação com pedido declaratório de inexistência de vínculo contratual 

c/c indenizatório por danos materiais e morais em desfavor de PAULO DA 

SILVA ALMEIDA. Em síntese alegou ser proprietária de veículo e em 

meados de maio de 2019 recebeu mensagens que havia um rastreador em 

seu carro e se gostaria de dar continuidade na prestação de serviços. 

Asseverou desconhecer a existência de tal dispositivo em seu carro, 

vindo descobrir depois que seu ex-marido havia instalado o equipamento 

sem sua autorização. Ao final postulou indenização por danos morais por 

ter tido sua intimidade invadida com a instalação indevida de aparelho 

rastreador em seu veículo. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação no ID 27556910 e no mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral, ante a contratação dos 

serviços pelo cônjuge da autora. Ao final, requer improcedência dos 

pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 27221061 e 

impugnação no ID 28376459. Julgamento antecipado da lide. Nos termos 

do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de 

produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) 

quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de 

provas. Examinando os autos, nota-se que para a solução do presente 

conflito não há necessidade de produção novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação 

dos ônus específicos. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de 

relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los 

com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 

22 do CDC. Neste sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO 

MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. 

ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO 

SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A cobrança indevida e a 

privação dos serviços diante da adimplência da autora demonstra falha na 

prestação do serviço, configurando, assim, ato ilícito. 2. O desconforto 

causado pela privação dos serviços de internet e ainda o descaso para 

com a figura do consumidor, que buscou incessante e reiteradamente a 

solução do problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na relação, por si 

só, repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou aborrecimentos 

que ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da utilização do 

serviço devidamente contratado há anos, sem qualquer justificativa. 3. O 

valor da indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e proporcional, 

considerando as particularidades do caso sub judice, indo ao encontro do 

entendimento jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não provida. Decisão 

unânime. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data 

de Julgamento: 25/10/2017, 2ª Câmara Extraordinária Cível, Data de 

Publicação: 08/11/2017) No caso dos autos a parte reclamante sustentou 

que o serviço de rastreamento veicular monitorado foi prestado de forma 

ineficiente pela parte reclamada, pois nunca contratou os serviços e 

sentiu-se invadida em sua intimidade, vez que é um equipamento de 

rastreio. Em análise ao conjunto probatório constante nos autos, mormente 

pelas próprias alegações da autora (ID 25331143 – folhas 02), assim 

como o teor dos diálogos mantidos entre ela e seu ex-cônjuge, nota-se 

que ela fora informada que o dispositivo de monitoramento do veículo 

havia sido instalado em seu carro pelo seu marido (ID 275557360, 

28376475 e ID 27556923 e 27556929), de modo que não houve qualquer 

falha na prestação de serviços por parte do promovido, igualmente não 

houve invasão de privacidade. Assim sendo, não havendo ato ilícito, 

encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Dispositivo. Posto isso, 

proponho julgar improcedentes os pedidos da reclamação proposta, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e custas e honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza 

Leiga Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito
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HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002260-52.2020.8.11.0001 REQUERENTE: LUCILENE 

GOMES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da controvérsia 

LUCILENE GOMES DA SILVA ajuizou ação declaratória de inexistência de 

débito cumulada com indenização por danos morais em desfavor da 

empresa VIVO S.A. Em síntese, alegou que desconhecer o crédito 

reivindicado pela parte requerida que resultou na negativação do seu 

nome. Pleiteou a exclusão do restritivo, a declaração de inexistência do 

débito e a indenização do dano moral. Devidamente citada, a parte 

requerida apresentou contestação no ID. 30213249, onde arguiu a 

preliminar falta de interesse de agir e inépcia da petição inicial. No mérito 

sustentou a regularidade do apontamento, a inexistência do ato ilícito e 

dano moral. Ao final, formulou pedido contraposto e postulou pela 

improcedência do feito com aplicação da Súmula 359 do STJ. Termo da 

audiência de conciliação foi acostado no ID. 29929363 e a impugnação à 

contestação no ID. 30337538. Preliminar Ausência de Interesse de Agir. 

Segundo a Teoria da Asserção, o simples fato de a parte requerente ter 

imputado à parte requerida a prática de ato ilícito, independentemente da 

análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente 

para a demonstração de seu interesse processual. Entender de forma 

contrária violaria frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder 

Judiciário, ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. 

Neste sentido: INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE 

JURÍDICA DO PEDIDO. [...] 3. Deste modo, uma vez constatada a 

não-observância de tais regras básicas, surge o interesse-necessidade 

para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação 

são vistas in satu assertionis (Teoria da Asserção), ou seja, conforme a 

narrativa feita pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o 

interesse processual exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o 

que, ademais, foi constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo 

isso implica reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. [...] 

(STJ, 2ª Turma, REsp nº 470.675/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJU 

16.10.2007). Desta forma, em análise do caso concreto, nota-se que a 

simples alegação contida na inicial de que a parte requerida causou dano 

moral à parte requerente é suficiente para evidenciar o interesse 

processual. Impõe mencionar que não há necessidade de esgotar a via 

administrativa, sob violação do Princípio do Acesso à Justiça. Portanto, 

não havendo razão a arguição preliminar de ausência de interesse 

processual, rejeita-se. Inépcia. Documentos imprescindíveis. Nos termos 

do artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída 

com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O ajuizamento 

de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da 

inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que 

o documento imprescindível se refere a demonstração regular do exercício 

do direito de ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará 

na improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 

497.742/SE, Rel. Min.: Nancy Andrighi DJU 03/06/2003). Examinando o 

documento, considerado pela parte requerida como imprescindível, 

nota-se que a apresentação de comprovante de residência não é 

imprescindível para o ajuizamento de reclamação perante o Juizado 

Especial Cível, visto que nos termos do artigo 319, inciso II, do Código de 

Processo Civil, é necessário apenas que a inicial indique o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS, 10ª Câm. Cív; nº 

70057584260, Rel.: Jorge Alberto Schreiner Pestana, DJU 09/05/2014). 

Cumpre mencionar que não é necessário apresentar o extrato de 

negativação original de balcão, por também não ser um documento 

imprescindível para o ajuizamento de reclamação perante o Juizado 

Especial Cível, mas para comprovar o alegado dano. Ademais, o 

documento encartado no ID. 28258077, evidencia a existência de restrição 

em nome da parte requerente. Por isso, a preliminar deve ser afastada. 

MÉRITO Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, 

observo que para a solução do presente conflito independe de novas 

provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por 

meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo 

Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (CF, art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras 

provas em Audiência de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro 

no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide e ao exame do mérito. Existência de dívida, É do credor 

o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações 

adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor 

nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do 

fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I) e, depois, por não ser 

razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. 

Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE 

RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJRS, 9ª Câm. Cív., AC nº 70075554006, Rel.: Carlos Eduardo 

Richinitti, DJU 22/11/2017). Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos apenas relatórios 

de chamadas (ID. 30213248) e faturas (ID. 30213243, ID. 30213244, ID. 

30213246, ID. 30213247, ID. 30213250, ID. 30213252), as quais não têm o 

condão probatório, pois trata de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJMG, AC nº 10000180612814001/MG, Rel.: Vasconcelos 

Lins, DJU 20/11/2018). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 480 de 665



SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Insurgência da parte autora. Tese 

defensiva calcada em suposta inadimplência que justificaria a 

negativação. Argumento inconsistente. Parte ré que não produziu prova 

da existência da dívida. Juntada de telas de sistema e faturas referentes 

ao contrato firmado. Provas unilaterais que, desprovidas de aparente 

assinatura ou concordância da autora, são insuficientes para atestar a 

regularidade das cobranças. Ausência de prova da existência do débito 

em que se funda o apontamento. Ônus processual que compete ao 

fornecedor (art. 6º, VIII, do CDC). Requerida que não logrou provar o 

contrário (art. 373, II, do CPC/2015). Manifesta ilicitude da inscrição. 

Existência de danos morais à espécie. Abalo de crédito. Dano in re ipsa. 

Posição assente na jurisprudência pátria. Pretensão de reforma acolhida. 

[...] (TJSC, 6ª Câm. Cív., AC nº 0309283-46.2015.8.24.0020, Rel.: André 

Carvalho, DJU 06/08/2019). Assim, pela insuficiência de provas da origem 

do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, 

nesses casos, decide em desfavor da parte que possui o encargo 

probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte 

requerente, a cobrança é indevida e conduta ilícita da parte requerida 

encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito, 

podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019, 

REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019). Por esta razão, tanto as pessoas 

naturais quanto às pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, contudo, 

estas últimas por possuírem apenas honra objetiva, eis que detentoras de 

reputação social, mas não de honra subjetiva, porquanto são desprovidas 

de sentimentos (Súmula 227 do STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito 

tem o condão de gerar o dano moral. A primeira restrição indevida de 

crédito ofende ao direito da personalidade, sendo cabível a indenização 

por danos morais, todavia, a existência de outras restrições preexistentes 

descaracteriza o dano, pois quem já é registrado como mau pagador não 

pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como 

inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 

1.002.985-RS). Neste sentido preconiza a Sumula 385 e julgamento de 

Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. 

ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. [...] 2. Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento (Súmula 385/STJ). [...] 5. Recurso especial a que se nega 

provimento. (STJ, 2ª Seção, REsp 1386424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJU 27/04/2016, 

DJe 16/05/2016). Vale ainda consignar que, havendo restritivos 

preexistentes e estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 

do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo a presunção do dano 

moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ 

NO CASO CONCRETO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ na hipótese dos 

autos, haja vista que as inscrições prévias estão sendo discutidas 

judicialmente pelo autor em outras demandas. Dano moral configurado na 

modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório que vai arbitrado em R$ 

3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado por este Colegiado, 

considerando que se deve sopesar a totalidade de inscrições decorrentes 

do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, 12ª Câm. Cív. APC nº 70066711862, Rel.: 

Pedro Luiz Pozza, DJU 29/10/2015). Em exame do caso concreto, com 

base no extrato juntado no ID. 28258077, nota-se que existe outras 

restrições preexistentes, o que descaracteriza o dano, levando a 

presunção de que se trata de devedor contumaz, já que não há nos autos 

prova de que os restritivos preexistente encontra-se judicializado. Isto se 

justifica porque a imagem do consumidor perante a sociedade já está 

denegrida, inexistindo ofensa objetiva e, muito menos subjetiva. Portanto, 

não havendo indisponibilidade do crédito não é devido o dano moral. 

Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é 

permitido à parte promovida formular na contestação pedido contraposto, 

desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte promovente. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte promovida for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. Possibilidade de pessoa jurídica formular 

pedido contraposto no Juizado Especial Enunciado 31 do FONAJE. 

Princípio da Celeridade. Embargos Declaratórios Desacolhidos. (TJRS, 4ª 

Tur. Rec; Emb. Dec. nº 71006086045, Rel.: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, DJU 03/06/2016). CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1. É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). [...] (TJDF, ACJ nº 0010731-71.2014.8.07.0009) Em 

síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário que a 

cobrança realizada pela parte promovida seja legítima, que o pedido esteja 

formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma 

líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. DISPOSITIVO. Pelo exposto, 

proponho: 1. rejeitar as preliminares arguidas; 2. julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para: a) declarar a inexistência do débito em nome da parte 

requerente junto a parte requerida; b) indeferir o pleito indenizatório por 

danos morais; c) deferir tutela de urgência, que deverá ser cumprida 

independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso V do CPC), 

para determinar a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

reclamante. Caso o restritivo seja junto ao SERASA, a secretaria deverá 

providenciar o cumprimento da ordem por meio do SERASAJUD; caso 

contrário, intime-se a parte reclamada para, no prazo de 5 dias, 

independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso V do CPC), 

providenciar a exclusão, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a 

R$12.000,00, devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial 

de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); 3. 

indeferir o pedido contraposto; Sem custas e honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 
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do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

[http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc], visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de Processo 

Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021416-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA CANDIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1021416-60.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ZILMA 

CANDIDA DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da controvérsia ZILMA 

CANDIDA DE SOUZA ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com 

indenização por danos morais em desfavor da empresa VIVO S.A. Em 

síntese, alegou que desconhecer o crédito reivindicado pela parte 

requerida que resultou na negativação do seu nome. Pleiteou a exclusão 

do restritivo, a declaração de inexistência do débito e a indenização do 

dano moral. Devidamente citada, a parte requerida apresentou 

contestação no ID. 29460317, onde sustentou a regularidade do 

apontamento, a inexistência do ato ilícito e dano moral. Ao final, postulou 

pela improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação foi 

acostado no ID. 29178364 e a impugnação à contestação no ID. 29743267. 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, observo 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, 

em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e 

para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (CF, 

art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras provas em 

Audiência de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide e ao exame do mérito. Existência de dívida. É do credor o ônus de 

provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para 

seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (CPC, art. 373, I) e, depois, por não ser razoável atribuir ao 

devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJRS, 9ª Câm. Cív., AC nº 70075554006, Rel.: Carlos Eduardo 

Richinitti, DJU 22/11/2017). Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que a empresa requerida não apresentou 

nos autos nenhuma evidência significativa da existência de crédito em seu 

favor. Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. 

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte requerente, a 

cobrança é indevida e conduta ilícita da parte requerida encontra-se 

configurada. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada 

no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano 

moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que 

se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito, podemos definir dano moral 

como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser classificada 

em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva 

se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019, 

REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019). Por esta razão, tanto as pessoas 

naturais quanto às pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, contudo, 

estas últimas por possuírem apenas honra objetiva, eis que detentoras de 

reputação social, mas não de honra subjetiva, porquanto são desprovidas 
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de sentimentos (Súmula 227 do STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito 

tem o condão de gerar o dano moral. A primeira restrição indevida de 

crédito ofende ao direito da personalidade, sendo cabível a indenização 

por danos morais, todavia, a existência de outras restrições preexistentes 

descaracteriza o dano, pois quem já é registrado como mau pagador não 

pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como 

inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 

1.002.985-RS). Neste sentido preconiza a Sumula 385 e julgamento de 

Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. 

ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. [...] 2. Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento (Súmula 385/STJ). [...] 5. Recurso especial a que se nega 

provimento. (STJ, 2ª Seção, REsp 1386424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJU 27/04/2016, 

DJe 16/05/2016). Vale ainda consignar que, havendo restritivos 

preexistentes e estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 

do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo a presunção do dano 

moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ 

NO CASO CONCRETO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ na hipótese dos 

autos, haja vista que as inscrições prévias estão sendo discutidas 

judicialmente pelo autor em outras demandas. Dano moral configurado na 

modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório que vai arbitrado em R$ 

3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado por este Colegiado, 

considerando que se deve sopesar a totalidade de inscrições decorrentes 

do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, 12ª Câm. Cív. ApC nº 70066711862, Rel.: 

Pedro Luiz Pozza, DJU 29/10/2015). Em exame do caso concreto, com 

base no extrato juntado no ID. 27561976, nota-se que o restritivo 

impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o dano moral 

na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o condão de 

denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 

1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor indenizatório deve satisfazer ao 

caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita. Impõe ainda consignar que, embora a existência de outros 

restritivos posteriores (ID. 27561976), não afaste o dano moral, é inegável 

que influencia na fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao 

caso em que o consumidor tem uma única negativação. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. [...] INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. 

QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da 

condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, 

alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso 

que o autor possui outras inscrições restritivas. No entanto, todas as 

demais anotações são posteriores àquela procedida pela demanda, com o 

que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor 

arbitrado, este comporta redução. As inscrições posteriores devem ser 

levadas em conta apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 

7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(TJRS, 2ª Tur. Rec., R.C. nº 71004295929, Rel.: Ketlin Carla Pasa 

Casagrande, DJU 18/10/2013). Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor do restritivo (R$103,98), entendo como razoável e suficiente para a 

reparação do dano moral a quantia de R$3.000,00 (três mil reais). 

Dispositivo Pelo exposto, proponho a julgar parcialmente procedentes os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para: a) declarar a inexistência do débito em nome da parte requerente 

junto a parte requerida; b) condenar a parte requerida a pagar a parte 

requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso (25/10/2018 - ID. 27561976) 

por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); c) deferir tutela de 

urgência, que deverá ser cumprida independentemente do trânsito em 

julgado (artigo 1.012, inciso V do CPC), para determinar a exclusão do 

restritivo de crédito em nome da parte reclamante. Caso o restritivo seja 

junto ao SERASA, a secretaria deverá providenciar o cumprimento da 

ordem por meio do SERASAJUD; caso contrário, intime-se a parte 

reclamada para, no prazo de 5 dias, independentemente do trânsito em 

julgado (artigo 1.012, inciso V do CPC), providenciar a exclusão, sob pena 

de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00, devendo a parte ser 

intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da 

obrigação (Súmula 410 do STJ); Sem custas e honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

[http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc], visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de Processo 

Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA PROENCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000415-82.2020.8.11.0001 REQUERENTE: MARISA 

PROENCA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da controvérsia MARISA 

PROENCA DA SILVA ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com 

indenização por danos morais em desfavor da empresa VIVO S.A. Em 

síntese, alegou que desconhecer o crédito reivindicado pela parte 

requerida que resultou na negativação do seu nome. Pleiteou a exclusão 

do restritivo, a declaração de inexistência do débito e a indenização do 

dano moral. Devidamente citada, a parte requerida apresentou 

contestação no ID. 29678375, onde arguiu a preliminar inépcia da petição 

inicial. No mérito sustentou a existência de relação contratual, a ausência 

do ato ilícito e dano moral. Ao final, formulou pedido contraposto, postulou 

pela condenação em litigância de má fé e pela improcedência do feito. 

Termo da audiência de conciliação foi acostado no ID. 29459243 e a 

impugnação à contestação no ID. 29802955. Preliminar Inépcia. 

Documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do Código de 

Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. O ajuizamento de ação sem a 

juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica 

no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere a demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 

497.742/SE, Rel. Min.: Nancy Andrighi DJU 03/06/2003). Examinando o 

documento, considerado pela parte requerida como imprescindível, 

nota-se que a apresentação de extrato de negativação original de balcão 

não é imprescindível para o ajuizamento de reclamação perante o Juizado 

Especial Cível, mas para comprovar o alegado dano em favor da parte 

requerente. Ademais, o documento encartado no ID. 27848038, evidencia 

a restrição em nome da parte requerente. Por isso, a preliminar deve ser 

afastada. MÉRITO Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa 

das partes, observo que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Existência 

de dívida, É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para 

legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição 

do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, 

primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I) e, 

depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer 

prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJRS, 9ª Câm. 

Cív., AC nº 70075554006, Rel.: Carlos Eduardo Richinitti, DJU 22/11/2017). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas relatórios de chamadas (ID. 29678373) e 

faturas (ID. 29678376), as quais não têm o condão probatório, pois trata 

de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE 

SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o 

consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus 

probatório de demonstrar a existência do débito motivador da negativação, 

sob pena de se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A 

simples juntada de extratos, faturas ou telas de sistema não configura 

prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração 

das dívidas motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral 

desses documentos. (TJMG, AC nº 10000180612814001/MG, Rel.: 

Vasconcelos Lins, DJU 20/11/2018). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Insurgência da parte 

autora. Tese defensiva calcada em suposta inadimplência que justificaria a 

negativação. Argumento inconsistente. Parte ré que não produziu prova 

da existência da dívida. Juntada de telas de sistema e faturas referentes 

ao contrato firmado. Provas unilaterais que, desprovidas de aparente 

assinatura ou concordância da autora, são insuficientes para atestar a 

regularidade das cobranças. Ausência de prova da existência do débito 

em que se funda o apontamento. Ônus processual que compete ao 

fornecedor (art. 6º, VIII, do CDC). Requerida que não logrou provar o 

contrário (art. 373, II, do CPC/2015). Manifesta ilicitude da inscrição. 

Existência de danos morais à espécie. Abalo de crédito. Dano in re ipsa. 

Posição assente na jurisprudência pátria. Pretensão de reforma acolhida. 

[...] (TJSC, 6ª Câm. Cív., AC nº 0309283-46.2015.8.24.0020, Rel.: André 

Carvalho, DJU 06/08/2019). Assim, pela insuficiência de provas da origem 

do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, 

nesses casos, decide em desfavor da parte que possui o encargo 

probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte 

requerente, a cobrança é indevida e conduta ilícita da parte requerida 

encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito, 

podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 
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comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019, 

REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019). Por esta razão, tanto as pessoas 

naturais quanto às pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, contudo, 

estas últimas por possuírem apenas honra objetiva, eis que detentoras de 

reputação social, mas não de honra subjetiva, porquanto são desprovidas 

de sentimentos (Súmula 227 do STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito 

tem o condão de gerar o dano moral. A primeira restrição indevida de 

crédito ofende ao direito da personalidade, sendo cabível a indenização 

por danos morais, todavia, a existência de outras restrições preexistentes 

descaracteriza o dano, pois quem já é registrado como mau pagador não 

pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como 

inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 

1.002.985-RS). Neste sentido preconiza a Sumula 385 e julgamento de 

Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. 

ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. [...] 2. Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento (Súmula 385/STJ). [...] 5. Recurso especial a que se nega 

provimento. (STJ, 2ª Seção, REsp 1386424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJU 27/04/2016, 

DJe 16/05/2016). Vale ainda consignar que, havendo restritivos 

preexistentes e estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 

do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo a presunção do dano 

moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ 

NO CASO CONCRETO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ na hipótese dos 

autos, haja vista que as inscrições prévias estão sendo discutidas 

judicialmente pelo autor em outras demandas. Dano moral configurado na 

modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório que vai arbitrado em R$ 

3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado por este Colegiado, 

considerando que se deve sopesar a totalidade de inscrições decorrentes 

do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, 12ª Câm. Cív. ApC nº 70066711862, Rel.: 

Pedro Luiz Pozza, DJU 29/10/2015). Em exame do caso concreto, com 

base no extrato juntado no ID. 27848038, nota-se que o restritivo 

impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o dano moral 

na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o condão de 

denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 

1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor indenizatório deve satisfazer ao 

caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita. Impõe ainda consignar que, embora a existência de outros 

restritivos posteriores (ID. 27848038), não afaste o dano moral, é inegável 

que influencia na fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao 

caso em que o consumidor tem uma única negativação. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. [...] INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. 

QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da 

condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, 

alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso 

que o autor possui outras inscrições restritivas. No entanto, todas as 

demais anotações são posteriores àquela procedida pela demanda, com o 

que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor 

arbitrado, este comporta redução. As inscrições posteriores devem ser 

levadas em conta apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 

7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(TJRS, 2ª Tur. Rec., R.C. nº 71004295929, Rel.: Ketlin Carla Pasa 

Casagrande, DJU 18/10/2013). Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor do restritivo (R$152,38), entendo como razoável e suficiente para a 

reparação do dano moral a quantia de R$3.000,00 (três mil reais). Pedido 

contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é 

permitido à parte promovida formular na contestação pedido contraposto, 

desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte promovente. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte promovida for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. Possibilidade de pessoa jurídica formular 

pedido contraposto no Juizado Especial Enunciado 31 do FONAJE. 

Princípio da Celeridade. Embargos Declaratórios Desacolhidos. (TJRS, 4ª 

Tur. Rec; Emb. Dec. nº 71006086045, Rel.: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, DJU 03/06/2016). CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1. É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). [...] (TJDF, ACJ nº 0010731-71.2014.8.07.0009) Em 

síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário que a 

cobrança realizada pela parte promovida seja legítima, que o pedido esteja 

formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma 

líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de 

má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no 

artigo 80 do Código de Processo Civil acompanhada do elemento dolo. 

Artigo 80 - Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir 

pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II 

- alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do 

processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato 

do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - 

interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Não destoa a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 
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reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ, 4ª Turma, EDcl nos EDcl no 

AgInt no AREsp nº 563.934/SC, Rel. Min.: Marco Buzzi, DJU 16/02/2017). 

Em exame dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese 

tipificada e, muito menos, o caráter manifestamente infundado da parte 

requerente ou o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta 

razão, não merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. 

DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho: 1. rejeitar a preliminar arguida; 2. 

julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para: a) declarar a inexistência do débito em 

nome da parte requerente junto a parte requerida; b) condenar a parte 

requerida a pagar a parte requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso 

(19/03/2019 - ID. 27848038) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); c) deferir tutela de urgência, que deverá ser cumprida 

independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso V do CPC), 

para determinar a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

reclamante. Caso o restritivo seja junto ao SERASA, a secretaria deverá 

providenciar o cumprimento da ordem por meio do SERASAJUD; caso 

contrário, intime-se a parte reclamada para, no prazo de 5 dias, 

independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso V do CPC), 

providenciar a exclusão, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a 

R$12.000,00, devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial 

de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); 3. 

indeferir o pedido de condenação em litigância de má fé; 4. indeferir o 

pedido contraposto; Sem custas e honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as 

vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

disponível no sítio DrCalc.net [http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc], visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível 

somente após a intimação específica do devedor para o pagamento, 

conforme entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente 

(Recurso Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar 

o máximo de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o 

devedor deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de 

Processo Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das 

partes (inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e 

dos sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000113-53.2020.8.11.0001 REQUERENTE: EURICO 

GONCALVES DE CAMPOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da 

controvérsia EURICO GONÇALVES DE CAMPOS ajuizou ação declaratória 

de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em 

desfavor da empresa VIVO S.A. Em síntese, alegou que desconhecer o 

crédito reivindicado pela parte requerida que resultou na negativação do 

seu nome. Pleiteou a exclusão do restritivo, a declaração de inexistência 

do débito e a indenização do dano moral. Devidamente citada, a parte 

requerida apresentou contestação no ID. 29675483, onde arguiu a 

preliminar inépcia da petição inicial. No mérito sustentou a existência de 

relação contratual, a ausência do ato ilícito e dano moral. Ao final, formulou 

pedido contraposto, postulou pela condenação em litigância de má fé e 

pela improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação foi 

acostado no ID. 29401736 e a impugnação à contestação no ID. 29811456. 

Preliminar Inépcia. Documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 

do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. O ajuizamento de ação 

sem a juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e 

implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o 

documento imprescindível se refere a demonstração regular do exercício 

do direito de ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará 

na improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 

497.742/SE, Rel. Min.: Nancy Andrighi DJU 03/06/2003). Examinando o 

documento, considerado pela parte requerida como imprescindível, 

nota-se que a apresentação de comprovante de residência não é 

imprescindível para o ajuizamento de reclamação perante o Juizado 

Especial Cível, visto que nos termos do artigo 319, inciso II, do Código de 

Processo Civil, é necessário apenas que a inicial indique o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS, 10ª Câm. Cív; nº 

70057584260, Rel.: Jorge Alberto Schreiner Pestana, DJU 09/05/2014). Por 

isso, a preliminar deve ser afastada. MÉRITO Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, observo que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, 

LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras provas em Audiência 

de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Existência de dívida É do credor o ônus de provar a 
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higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu 

recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (CPC, art. 373, I) e, depois, por não ser razoável atribuir ao 

devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJRS, 9ª Câm. Cív., AC nº 70075554006, Rel.: Carlos Eduardo 

Richinitti, DJU 22/11/2017). Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, mormente quanto ao contrato juntado no ID. 

29675484, nota-se que a parte requerida apresentou o Termo de Adesão 

e Contratação de Serviços SMP, supostamente assinado pela parte 

requerente. Ademais, não há nos autos prova de fato impeditivo, 

modificativo o extintivo do referido crédito (CPC, art. 373, inciso II), 

situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há conduta 

ilícita por parte da empresa requerida. Destaca-se também que, embora 

não tenha sido produzida perícia grafotécnica para comprovar a 

autenticidade da assinatura da parte requerente, no caso em exame, 

considero-a como autêntica a referida rubrica diante da ausência de 

expressa e específica impugnação (CPC, art. 411, inciso III). Diante do 

contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em 

favor da parte requerida e, consequentemente, a cobrança é legítima e 

não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei nº 9.099/95, é permitido à parte requerida formular na 

contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos 

alegados pela parte requerente. Destaca-se ainda que, nos termos do 

Enunciado 31 do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive 

quando a parte requerida for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 

9099/95. Possibilidade de pessoa jurídica formular pedido contraposto no 

Juizado Especial Enunciado 31 do FONAJE. Princípio da Celeridade. 

Embargos Declaratórios Desacolhidos. (TJRS, 4ª Tur. Rec; Emb. Dec. nº 

71006086045, Rel.: Gisele Anne Vieira de Azambuja, DJU 03/06/2016). Em 

síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário que a 

cobrança realizada pela parte requerida seja legítima, que o pedido esteja 

formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma 

líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, 

conforme explanado no tópico anterior, que o pedido foi formulado de 

forma líquida e com base nos fatos alegados pela parte requerente, é 

devido o pedido contraposto. Desta forma, mormente quanto aos 

documentos juntados no ID. 27788001, é possível apurar que a parte 

requerente ainda deve o valor de R$136,07 (cento e trinta e seis reais e 

sete centavos). Por esta razão, o pedido contraposto deve ser acolhido 

parcialmente. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com 

a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de 

Processo Civil acompanhada do elemento dolo. Artigo 80 - Considera-se 

litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO 

CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA 

EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS 

MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO HÍGIDO O 

RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO 

STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ, 4ª Turma, EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp nº 563.934/SC, Rel. Min.: Marco Buzzi, DJU 16/02/2017). Em exame 

dos autos, nota-se que o caso em apreço se enquadra no caso previsto 

no inciso II do artigo 80 do Código de Processo Civil, pois a parte 

requerente alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese encontra-se 

devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da dívida foi 

comprovada pela parte requerida por meio do áudio não impugnado pela 

parte requerente. Por esta razão, é devida a incidência da multa por 

litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil, a 

qual fixo em R$709,52 (setecentos e nove reais e cinquenta e dois 

centavos), apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$10.136,07). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$1.013,60 (um mil e treze reais e sessenta centavos) 

apurado com base em 10% sobre a pretensão econômica da ação 

(R$10.136,07). DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho: 1. rejeitar a 

preliminar arguida; 2. julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil; 3. julgar parcialmente 

procedente o pedido contraposto para condenar a parte requerente a 

pagar a parte requerida a quantia de R$136,07 (cento e trinta e seis reais 

e sete centavos), corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do 

vencimento da obrigação inadimplente por se tratar de mora ex re (artigo 

397, caput, do Código Civil); 4. condenar a parte requerente ao pagamento 

de R$709,52 (setecentos e nove reais e cinquenta e dois centavos), a 

título de indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da propositura da ação, e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

publicação desta sentença; 5. Em decorrência da má fé, com fulcro no 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95, condenar a parte requerente ao pagamento 

das custas e dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o 

valor da condenação, como previsto no artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Diante da improcedência do pleito inicial e da procedência 

do pedido contraposto, para que não haja equívocos na fase de 

cumprimento de sentença, retifique-se o cadastro das partes, invertendo 

os polos ativo e passivo. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função atualização monetária disponível no 

sítio DrCalc.net [http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc], visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 
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cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após 

a intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de Processo 

Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020827-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA SOUSA DA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO BARBOSA VINHAS OAB - SP255427-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020827-68.2019.8.11.0001 REQUERENTE: 

MARINALVA SOUSA DA SILVA GONCALVES REQUERIDO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS Vistos etc. Relatório minucioso dispensado (art. 38 

da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia MARINALVA SOUSA DA SILVA 

GONCALVES ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor 

do ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS. Em síntese, alegou que desconhece 

o crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de 

crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de 

dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 

29054987. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano 

moral. Ao final, arguiu litigância de má-fé e formulou pedido contraposto. 

Ata da audiência de conciliação acostada no ID 29096287 e impugnação à 

contestação apresentada no ID 29252671. Julgamento antecipado da lide. 

Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. É do credor 

o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações 

adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor 

nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do 

fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por 

não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato 

negativo. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE 

RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$147,37 (ID 29096287). 

Em exame do conjunto fático provatório disponível nos autos, mormente 

quanto ao contrato juntado no ID 29057004, nota-se que a parte reclamada 

apresentou contrato de termo de adesão, supostamente assinado pela 

parte reclamante. Ademais, não há nos autos prova de fato impeditivo, 

modificativo o extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), 

situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há conduta 

ilícita por parte da empresa reclamada. Destaca-se também que, embora 

não tenha sido produzida perícia grafotécnica para comprovar a 

autenticidade da assinatura da parte reclamante, no caso em exame, 

considero-a como autentica a referida rubrica diante da ausência de 

expressa e específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Diante do 

contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em 

favor da parte reclamada e, consequentemente, a cobrança é legítima e 

não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Prévia notificação Em relação à prévia notificação 

do devedor quanto ao restritivo de crédito, nota-se que se trata de culpa 

exclusiva de terceiro, pois a parte reclamada, na condição de credora, 

não é responsável por esta notificação, conforme entendimento pacificado 

pelo STJ: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito 

a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.(Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Neste sentido: 

APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE 

REGISTRO EM SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO 

PRÉVIA. CANCELAMENTO. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Faltando a notificação prévia, cancela-se a inscrição em 

sistema de proteção por aplicação da Súmula 359 do Superior Tribunal de 

Justiça: "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição". (TJ-RS. Apelação 

Cível Nº 70070899711, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 27/09/2016). Portanto, 

independentemente da prévia notificação, este fato em nada influencia o 

caso concreto. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza 

com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou 

fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo 

para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente manifestamente 

infundado;VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Não destoa a jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA 

LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS 

ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO 
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HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 

563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso em 

apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, pois 

a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese encontra-se 

devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da dívida foi 

comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$710,31, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$10.147,37). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$1.014,73, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$10.147,37). Dispositivo. Posto isso, 

proponho julgar improcedentes os pedidos da reclamação proposta, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil e: a) condenar a parte reclamante ao pagamento 

de R$710,31 (setecentos e dez reais e trinta e um centavos), a título de 

indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente 

pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da propositura da ação, e juros da mora 

de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação 

desta sentença; e b) condenar a parte reclamante ao pagamento das 

custas e dos honorários advocatícios que fixo em R$1.014,73, em 

decorrência da má-fé, com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA Juíza Leiga ---------

--------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1021269-34.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ADRIANO 

ANGELO ARAUJO SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da 

controvérsia ADRIANO ANGELO ARAUJO SILVA ajuizou uma reclamação 

em desfavor da empresa VIVO S/A. Em síntese, alegou ser o titular da 

linha pós pago sob nº (65) 99979-8481 e que teve seu número bloqueado 

indevidamente pela cobrança da fatura referente ao mês de 

novembro/2019. Esclarece que a fatura possui data de vencimento em 

22/11/2019 e ao buscar informações sobre o motivo do bloqueio junto a 

fornecedora, tomou ciência da existência de um número pré-pago que 

desconhece. Requereu liminarmente que a parte requerida se abstenha de 

efetuar a cobrança do valor de R$69,99 e de incluir seu nome do cadastro 

de inadimplente. No mérito pleiteou a declaração de inexistência do débito, 

a repetição do indébito e a condenação pelos danos morais. A tutela de 

urgência foi concedida (ID. 27527792). Devidamente citada, a parte 

requerida apresentou contestação no ID. 29388643, onde sustentou a 

existência de inadimplemento, o exercício regular do direito, descabimento 

da devolução em dobro, a inexistência de negativação, a ausência de ato 

ilícito e dano moral. Ao final, postulou pela improcedência do feito. Termo 

da audiência de conciliação foi acostado no ID. 29180107 e a impugnação 

à contestação no ID. 29669783. Julgamento antecipado da lide. Em exame 

a narrativa das partes, observo que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Suspensão 

do fornecimento de telefonia. As concessionárias de telefonia estão 

autorizadas a suspenderem seus serviços em caso de inadimplência tanto 

em caso de telefonia pós-paga, quanto na hipótese de crédito pré-pago 

com vigência vencida. Nos termos dos artigos 90, 92 e 97 da Resolução 

nº 632/2014 da Anatel, com 15 (quinze) dias do início do inadimplemento 

ou do fim da vigência dos créditos pré-pago, a concessionária fica 

autorizada sucessivamente: a) suspender parcialmente os serviços pelo 

prazo de 30 dias; b) suspender totalmente os serviços pelo prazo de 30 

dias; e, c) rescindir o contrato após 15 dias do prazo de suspensão total, 

implicando, consequentemente, na perda do número telefônico. Em análise 

do caso concreto, nota-se que foi respeitado o intervalo necessário para 

a suspensão do serviço, pois a fatura anexada no ID. 27522849 pela parte 

requerente, possui vencimento em 22/11/2019 e foi adimplida em 

11/12/2019, ou seja, 19 (dezenove) dias após o vencimento. Logo, não há 

conduta ilícita caracterizada. Assim sendo, não havendo ato ilícito, 

encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Dispositivo. Pelo exposto, 

proponho: 1. revogar a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência 

no ID. 27527792, cessando integralmente todos os seus efeitos; 2. julgar 

improcedentes os pedidos da reclamação proposta, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Francys Loide Lacerda da 

Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 cumulado com artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1016308-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERLY DO NASCIMENTO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES OAB - MT26941/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016308-50.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ERLY DO 

NASCIMENTO SOUZA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

ANDERSON APARECIDO DE OLIVIERA ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais OI 

S/A. Em síntese alegou desconhecer a dívida negativada em seu nome. A 

título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata exclusão do seu 

nome dos cadastros de proteção ao crédito, e ao final postulou 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação no ID 27371125 e preliminarmente arguiu a 

prescrição como prejudicial de mérito e no mérito, sustentou a inexistência 

de culpa e ausência de dano moral. Ao final, formulou pedido contraposto. 

Ata da audiência de conciliação acostada no ID 27155517 e impugnação ID 

28575062. É a síntese do necessário. Prejudicial de mérito. Prescrição. 

Conforme estabelecido no artigo 189 do Código Civil, a prescrição 

ocasiona a perda da pretensão de requerer em juízo a reparação de 

direito violado em virtude da inércia da vítima por determinado tempo. A 

contagem do prazo prescricional, nos termos do Princípio do Actio Nata, a 

prescrição começa a contar da data do conhecimento da violação do 

direito, fazendo coincidir o termo inicial da prescrição com a data em que a 

ação poderia ter sido proposta. Quanto à aplicabilidade do Princípio da 

Actio Nata, mesmo entendimento é o difundido pelo Egrégio STJ. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E 

RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. (...) 4. Pelo princípio da actio nata, o direito 

de ação surge com a efetiva lesão do direito tutelado, quando nasce a 

pretensão a ser deduzida em juízo, acaso resistida, nos exatos termos do 

art. 189 do Novo Código Civil. (Recurso Repetitivo Tema 529, REsp 

1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

26/06/2013, DJe 02/08/2013) Impõe consignar que se tratando de lesão 

sucessiva de direito, o termo inicial da prescrição se torna também 

sucessivo, contudo a prescrição alcança somente o quinquênio ao 

ajuizamento da ação. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. (...) PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. (...) 3.- 

O pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato 

sucessivo, sujeita, pois, à prescrição quinquenal que alcança somente as 

parcelas vencidas anteriormente ao qüinqüênio que precede o ajuizamento 

da ação e não o próprio fundo de direito (Súmulas STJ/291, 427). (...) 6.- 

"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a 

entidade de previdência privada e seus participantes" (Súmula 321/STJ). 

7.- Agravo Regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 384.605/SC, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 

13/03/2014) Desta forma, o termo inicial do prazo prescricional para a 

propositura de ação indenizatória, em razão da inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma 

ciência do registro desabonador, pois, não se trata de lesão sucessiva e o 

direito à indenização surge quando constatada a referida lesão. Neste 

sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVO DE 

CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DO PREJUDICADO. PRECEDENTES. 

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É assente a jurisprudência 

desta Corte no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para a 

propositura de ação indenizatória, em razão da inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma 

ciência do registro desabonador, pois, pelo princípio da "actio nata" o 

direito de pleitear a indenização surge quando constatada a lesão e suas 

consequências. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental não provido. (STJ 

AgRg no AREsp 696.269/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015) Portanto, 

considerando que a parte reclamante tomou conhecimento do restritivo em 

14/05/2019 (ID 25457996) e o prazo prescricional de 5 anos, rejeito a 

arguição de prescrição, pois a presente ação foi ajuizada em 25/10/2019 

(ID 25456436), ou seja, antes do prazo prescricional. Julgamento 

antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará 

antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não 

houver necessidade de produção de provas a serem produzidas em 

audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia e 

não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que, 

na audiência de conciliação (ID 27155517), as partes posicionaram-se no 

sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam 

na contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte 

reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve 

pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Existência de dívida. É do credor o ônus 

de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para 

seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável 

atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$464,85 (ID 25457996 – 

folhas 06). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado nos autos apenas faturas e relatórios (ID 

27371125 – folhas 04/05), as quais não têm o condão probatório, pois se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste 

sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO 

DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor a inexistência de 

dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de demonstrar a 

existência do débito motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao 

autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, 

faturas ou telas de sistema não configura prova apta a demonstrar a 

existência de relação jurídica e a contração das dívidas motivadoras da 

negativação, em razão do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - 

AC: 10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de 

Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM 
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SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. 

ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA 

DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS 

REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, 

DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA 

AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS 

COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE 

SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO 

FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU 

PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA 

ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. 

ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA 

JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) 

( T J - S C  -  A C :  0 3 0 9 2 8 3 4 6 2 0 1 5 8 2 4 0 0 2 0  C r i c i ú m a 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Excludente de culpabilidade. Os 

fabricantes, produtores, construtores, importadores, comerciantes, 

fornecedores e os prestadores de serviço, possuem responsabilidade 

civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a 

responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, por isso, não possui 

responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, observa-se que não há 

culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a parte reclamada 

contribuiu para a concretização do dano, visto que é de sua 

responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de segurança 

contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do Código de 

Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços colocados no 

mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em 

decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em 

qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 

respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao 

fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, 

através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. 

Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 
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que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 25457996 – folhas 06 

caracterizado o dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque 

este fato tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio 

social e proporcionar sentimentos indesejados como frustração, angústia 

e ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade do crédito é devido o 

dano moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum 

indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: 

compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor do restritivo (R$464,85), entendo como razoável e suficiente para a 

reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. Pedido contraposto. 

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte 

reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que 

embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Destaca-se 

ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido contraposto é 

admissível inclusive quando a parte reclamada for pessoa jurídica. Neste 

sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR 

MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 

DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR 

PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO 

FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme 

explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o pedido contraposto 

deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se 

caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as 

preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a 

inexistência do débito de R$464,85 (quatrocentos e sessenta e quatro 

reais e oitenta e cinco centavos) referente ao contrato 000005052256830; 

b) deferir tutela de urgência, que deverá ser cumprida independentemente 

do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso V do CPC), para determinar a 

exclusão do restritivo de crédito em nome da parte reclamante. Caso o 

restritivo seja junto ao SERASA, a secretaria deverá providenciar o 

cumprimento da ordem por meio do SERASAJUD; caso contrário, intime-se 

a parte reclamada para, no prazo de 5 dias, independentemente do 

trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso V do CPC), providenciar a 

exclusão, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00, 

devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para 

o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); c) condenar a parte 

reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso 

(15/04/2016, ID 25457996 – folhas 06) por envolver ilícito extracontratual 

(Súmula 54 do STJ); d) indeferir o pedido contraposto; e) indeferir a 

litigância de má-fé. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza 

Leiga ------------------------------------------------------------------------ Vistos . 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 
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Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO JOSE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000122-15.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ROMULO 

JOSE DE ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da controvérsia ROMULO 

JOSÉ DE ARRUDA ajuizou ação declaratória de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais em desfavor da empresa 

VIVO S.A. Em síntese, alegou que desconhecer o crédito reivindicado pela 

parte requerida que resultou na negativação do seu nome. Pleiteou a 

exclusão do restritivo, a declaração de inexistência do débito e a 

indenização do dano moral. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou contestação no ID. 29589758, onde arguiu a preliminar inépcia 

da petição inicial. No mérito sustentou a existência de relação contratual, a 

ausência do ato ilícito e dano moral. Ao final, formulou pedido contraposto, 

postulou pela condenação em litigância de má fé e pela improcedência do 

feito. Termo da audiência de conciliação foi acostado no ID. 29404378 e 

não houve impugnação à contestação. PRELIMINAR Inépcia. Documentos 

imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, a 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. O ajuizamento de ação sem a juntada de documento 

imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem 

resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se 

refere a demonstração regular do exercício do direito de ação e não do 

direito material, pois a ausência deste implicará na improcedência do 

pedido e não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA 

DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A 

jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir 

acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular 

exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos 

probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser 

produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à 

existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do mutuário não 

constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos 

fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não 

autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a 

abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 497.742/SE, 

Rel. Min.: Nancy Andrighi DJU 03/06/2003). Examinando o documento, 

considerado pela parte requerida como imprescindível, nota-se o extrato 

original do balcão não é imprescindível para o ajuizamento de reclamação 

perante o Juizado Especial Cível, mas para comprovar o alegado dano. 

Ademais, o documento encartado no ID. 27788266, evidencia a existência 

de restrição em nome da parte requerente. Por isso, a preliminar deve ser 

afastada. MÉRITO Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa 

das partes, observo que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Existência 

de dívida É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para 

legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição 

do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, 

primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I) e, 

depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer 

prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJRS, 9ª Câm. 

Cív., AC nº 70075554006, Rel.: Carlos Eduardo Richinitti, DJU 22/11/2017). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente 

quanto aos contratos juntados nos ID. 29589760 e ID. 29589761, nota-se 

que a parte requerida apresentou o Termo de Adesão e Contratação de 

Serviços SMP, supostamente assinado pela parte requerente. Ademais, 

não há nos autos prova de fato impeditivo, modificativo o extintivo do 

referido crédito (CPC, art. 373, inciso II), situação em que evidencia a 

legitimidade da dívida e que não há conduta ilícita por parte da empresa 

requerida. Destaca-se também que, embora não tenha sido produzida 

perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura da 

parte requerente, no caso em exame, considero-a como autêntica a 

referida rubrica diante da ausência de expressa e específica impugnação 

(CPC, art. 411, inciso III). Diante do contexto comprobatório dos autos, 

reconheço a existência do crédito em favor da parte requerida e, 

consequentemente, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita. Assim 

sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos 

demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é 

permitido à parte requerida formular na contestação pedido contraposto, 

desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte requerente. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte requerida for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. Possibilidade de pessoa jurídica formular 

pedido contraposto no Juizado Especial Enunciado 31 do FONAJE. 

Princípio da Celeridade. Embargos Declaratórios Desacolhidos. (TJRS, 4ª 

Tur. Rec; Emb. Dec. nº 71006086045, Rel.: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, DJU 03/06/2016). Em síntese, para que o pedido contraposto 

seja deferido, é necessário que a cobrança realizada pela parte requerida 

seja legítima, que o pedido esteja formulado com base nos mesmos fatos 

narrados na inicial e de forma líquida. Da análise do caso concreto, 

nota-se que a cobrança é legítima, conforme explanado no tópico anterior, 

que o pedido foi formulado de forma líquida e com base nos fatos 

alegados pela parte requerente, é devido o pedido contraposto. Desta 

forma, mormente quanto aos documentos juntados no ID. 27788266, é 

possível apurar que a parte requerente ainda deve o valor de R$250,56 

(duzentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos). Por esta razão, 

o pedido contraposto deve ser acolhido parcialmente. Litigância de má-fé. 

A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das 
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hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil 

acompanhada do elemento dolo. Artigo 80 - Considera-se litigante de 

má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO 

CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA 

EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS 

MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO HÍGIDO O 

RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO 

STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ, 4ª Turma, EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp nº 563.934/SC, Rel. Min.: Marco Buzzi, DJU 16/02/2017). Em exame 

dos autos, nota-se que o caso em apreço se enquadra no caso previsto 

no inciso II do artigo 80 do Código de Processo Civil, pois a parte 

requerente alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese encontra-se 

devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da dívida foi 

comprovada pela parte requerida por meio do áudio não impugnado pela 

parte requerente. Por esta razão, é devida a incidência da multa por 

litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil, a 

qual fixo em R$507,53 (quinhentos e sete reais e cinquenta e três 

centavos), apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$7.250,56). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$725,05 (setecentos e vinte e cinco reais e cinco 

centavos) apurado com base em 10% sobre a pretensão econômica da 

ação (R$7.250,56). DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho: 1. rejeitar a 

preliminar arguida; 2. julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil; 3. julgar parcialmente 

procedente o pedido contraposto para condenar a parte requerente a 

pagar a parte requerida a quantia de R$250,56 (duzentos e cinquenta 

reais e cinquenta e seis centavos), corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir do vencimento da obrigação inadimplente por se 

tratar de mora ex re (artigo 397, caput, do Código Civil); 4. condenar a 

parte requerente ao pagamento de R$507,53 (quinhentos e sete reais e 

cinquenta e três centavos), a título de indenização por litigância de má-fé, 

devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da 

propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da publicação desta sentença; 5. Em decorrência da 

má fé, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95, condenar a parte 

requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no 

percentual de 10% sobre o valor da condenação, como previsto no artigo 

85, § 2º, do Código de Processo Civil. Diante da improcedência do pleito 

inicial e da procedência do pedido contraposto, para que não haja 

equívocos na fase de cumprimento de sentença, retifique-se o cadastro 

das partes, invertendo os polos ativo e passivo. Intimem-se. Preclusas as 

vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

disponível no sítio DrCalc.net [http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc], visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível 

somente após a intimação específica do devedor para o pagamento, 

conforme entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente 

(Recurso Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar 

o máximo de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o 

devedor deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de 

Processo Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das 

partes (inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e 

dos sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003112-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALEXANDRE TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1003112-76.2020.8.11.0001 AUTOR: DOUGLAS 

ALEXANDRE TEIXEIRA REU: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA Vistos. 

Processo em fase de Sentença A parte reclamante, embora devidamente 

intimada, deixou de comparecer à audiência de conciliação e não 

apresentou justificativa. Nos Juizados Especiais, para o caso de ausência 

da parte reclamante a qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, prevê como sanção a extinção do processo: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. No 

mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional 

dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais (art. 51, §2º, da Lei nº 

9.099/95 e Enunciado nº 28 do FONAJE). Revogo os efeitos da liminar 

eventualmente concedida. Havendo depósito de caução consignado em 

juízo, expeça-se alvará em favor da parte reclamante, devolvendo o 

correspondente valor. Transitada em julgado, arquive-se. Intimem-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003005-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EBERSON DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI TELECOMUNICAÇÕES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1003005-32.2020.8.11.0001 REQUERENTE: EBERSON 
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DA SILVA CRUZ REQUERIDO: OI TELECOMUNICAÇÕES Vistos. Processo 

em fase de Sentença A parte reclamante, embora devidamente intimada, 

deixou de comparecer à audiência de conciliação e não apresentou 

justificativa. Nos Juizados Especiais, para o caso de ausência da parte 

reclamante a qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, prevê como sanção a extinção do processo: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. No 

mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional 

dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais (art. 51, §2º, da Lei nº 

9.099/95 e Enunciado nº 28 do FONAJE). Revogo os efeitos da liminar 

eventualmente concedida. Havendo depósito de caução consignado em 

juízo, expeça-se alvará em favor da parte reclamante, devolvendo o 

correspondente valor. Transitada em julgado, arquive-se. Intimem-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002720-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO DE ALMEIDA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002720-39.2020.8.11.0001 REQUERENTE: PAULO 

RICARDO DE ALMEIDA MARTINS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Processo 

em fase de Sentença A parte reclamante, embora devidamente intimada, 

deixou de comparecer à audiência de conciliação e não apresentou 

justificativa. Nos Juizados Especiais, para o caso de ausência da parte 

reclamante a qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, prevê como sanção a extinção do processo: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. No 

mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional 

dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais (art. 51, §2º, da Lei nº 

9.099/95 e Enunciado nº 28 do FONAJE). Revogo os efeitos da liminar 

eventualmente concedida. Havendo depósito de caução consignado em 

juízo, expeça-se alvará em favor da parte reclamante, devolvendo o 

correspondente valor. Transitada em julgado, arquive-se. Intimem-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020955-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILENE JOSYANE VIDOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093/O-O (ADVOGADO(A))

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020955-88.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MILENE 

JOSYANE VIDOTTI REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, BB 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A Vistos. Processo em 

fase de Sentença A parte reclamante, embora devidamente intimada, 

deixou de comparecer à audiência de conciliação e não apresentou 

justificativa. Nos Juizados Especiais, para o caso de ausência da parte 

reclamante a qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, prevê como sanção a extinção do processo: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. No 

mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional 

dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais (art. 51, §2º, da Lei nº 

9.099/95 e Enunciado nº 28 do FONAJE). Revogo os efeitos da liminar 

eventualmente concedida. Havendo depósito de caução consignado em 

juízo, expeça-se alvará em favor da parte reclamante, devolvendo o 

correspondente valor. Transitada em julgado, arquive-se. Intimem-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003264-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOACY RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1003264-27.2020.8.11.0001 REQUERENTE: JOACY 

RODRIGUES DA COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de Sentença 

A parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de comparecer 

à audiência de conciliação e não apresentou justificativa. Nos Juizados 

Especiais, para o caso de ausência da parte reclamante a qualquer das 

audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95, prevê como sanção a 

extinção do processo: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. No mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20 do 

FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e 

condeno a parte promovente ao pagamento das custas processuais (art. 

51, §2º, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 28 do FONAJE). Revogo os 

efeitos da liminar eventualmente concedida. Havendo depósito de caução 

consignado em juízo, expeça-se alvará em favor da parte reclamante, 

devolvendo o correspondente valor. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004087-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE COSTA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Erenita Costa Soares OAB - MT9783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - MT0009700A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1004087-98.2020.8.11.0001 AUTOR: JOSE HENRIQUE 

COSTA SOARES REU: UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO Vistos. Processo em fase de Sentença A parte reclamante, 

embora devidamente intimada, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação e não apresentou justificativa. Nos Juizados Especiais, para o 

caso de ausência da parte reclamante a qualquer das audiências, o artigo 

51, inciso I, da Lei 9.099/95, prevê como sanção a extinção do processo: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. No mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e 

condeno a parte promovente ao pagamento das custas processuais (art. 

51, §2º, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 28 do FONAJE). Revogo os 

efeitos da liminar eventualmente concedida. Havendo depósito de caução 

consignado em juízo, expeça-se alvará em favor da parte reclamante, 

devolvendo o correspondente valor. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015125-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO CAMPOS ROSA OAB - SP190338 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015125-44.2019.8.11.0001 REQUERENTE: REINALDO 

GOMES DOS SANTOS REQUERIDO: SCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA. Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 

38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia REINALDO GOMES DOS 

SANTOS ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de 

débito c/c indenizatório por danos morais em desfavor de SCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. Em síntese alegou 

desconhecer a dívida negativada em seu nome. A título de tutela provisória 

de urgência, requereu a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de 

proteção ao crédito, e ao final postulou indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 

27389351 e preliminarmente arguiu a inépcia da inicial e a ausência de 

interesse de agir e no mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência 

de dano moral. Ao final, requer a litigância de má-fé e formulou pedido 

contraposto. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 27501785. É 

a síntese do necessário. Preliminar Tecnicamente, as defesas 

processuais são examinadas antes do direito material (mérito). Todavia, no 

presente caso, por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos 

Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade 

(art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examiná-las diante do indeferimento do 

pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo 

processual à parte promovida. Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. É do credor o ônus 

de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para 

seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável 

atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$50,31 (ID 25688582 – 

folhas 06). Em exame do conjunto fático provatório disponível nos autos, 

mormente quanto ao contrato juntado no ID 27389355, nota-se que a parte 

reclamada apresentou termo de confissão de dívidas, supostamente 

assinado pela parte reclamante. Ademais, não há nos autos prova de fato 

impeditivo, modificativo o extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do 

CPC), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há 

conduta ilícita por parte da empresa reclamada. Destaca-se também que, 

embora não tenha sido produzida perícia grafotécnica para comprovar a 

autenticidade da assinatura da parte reclamante, no caso em exame, 

considero-a como autentica a referida rubrica diante da ausência de 

expressa e específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Diante do 

contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em 

favor da parte reclamada e, consequentemente, a cobrança é legítima e 

não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Prévia notificação Em relação à prévia notificação 

do devedor quanto ao restritivo de crédito, nota-se que se trata de culpa 

exclusiva de terceiro, pois a parte reclamada, na condição de credora, 

não é responsável por esta notificação, conforme entendimento pacificado 

pelo STJ: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito 

a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.(Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Neste sentido: 

APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE 

REGISTRO EM SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO 

PRÉVIA. CANCELAMENTO. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Faltando a notificação prévia, cancela-se a inscrição em 

sistema de proteção por aplicação da Súmula 359 do Superior Tribunal de 

Justiça: "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição". (TJ-RS. Apelação 

Cível Nº 70070899711, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
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Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 27/09/2016). Portanto, 

independentemente da prévia notificação, este fato em nada influencia o 

caso concreto. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza 

com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou 

fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo 

para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente manifestamente 

infundado;VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Não destoa a jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA 

LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS 

ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO 

HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 

563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso em 

apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, pois 

a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese encontra-se 

devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da dívida foi 

comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$976,78, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$10.050,31). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$1.005,03, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$10.050,31). Dispositivo. Posto isso, 

proponho julgar improcedentes os pedidos da reclamação proposta, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para: a) condenar a parte reclamante ao 

pagamento de R$976,78 (novecentos e setenta e seis reais e setenta e 

oito centavos), a título de indenização por litigância de má-fé, devidamente 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da propositura 

da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da publicação desta sentença; e b) condenar a parte reclamante 

ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 

R$1.050.03, em decorrência da má fé, com fulcro no artigo 55 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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DANIELA PATRICIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016411-57.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DANIELA 

PATRICIA DA SILVA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

DANIELA PATRICIA DA SILVA ajuizou reclamação com pedido declaratório 

de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais em desfavor 

de OMINI FINANCEIRA S/A. Em síntese alegou desconhecer a dívida 

negativada em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao 

crédito, e ao final postulou indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 28188384 e 

preliminarmente arguiu a incompetência do juizado especial e no mérito, 

sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, 

requer a improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 28241851 e impugnação no ID 28454702. Regularidade da 

carta de preposição. A parte promovente suscita que os efeitos da revelia 

devem alcançar a parte promovida, já que a carta de proposição acostada 

em audiência de conciliação, não conferem poderes para transigir aos 

prepostos. Contudo, em análise ao documento juntado no ID 28188866, 

nota-se que o correto preenchimento da carta de preposição em acordo 

com o exigido pelo artigo 9º, § 4º, da Lei 9.099/95, ao contrário do 

alegado. Argumento meramente protelatório. Assim, afasto os efeitos da 

revelia. Incompetência em razão da matéria. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis 

de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 
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apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010) Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial, visto que se trata de prova complexa. Em 

análise dos autos, no caso concreto, não é necessária a produção da 

prova pericial grafotécnica para apurar se a rubrica constante no contrato 

foi efetivamente assinada pela parte reclamante, visto que não houve 

impugnação da parte contrária. No caso concreto, por não ser necessária 

a produção de prova pericial, não se trata de matéria complexa e, 

consequentemente, este juízo é competente para processar e julgar a 

presente demanda. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa 

das partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. É do credor o ônus 

de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para 

seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável 

atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$1.298,06 (ID 26026971 

– folhas 05). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

mormente quanto ao contrato juntado no ID 28188388, nota-se que a parte 

reclamada apresentou contrato de cédula de crédito bancário, 

supostamente assinado pela parte reclamante e acompanhado de seus 

documentos pessoais. Embora este documento não identifique 

precisamente o valor do crédito, a parte reclamada encartou nos autos 

também notas fiscais dos produtos adquiridos e comprovante de entrega 

(ID 28188849), sendo estes suficientes para a comprovação da origem do 

crédito. Ademais, não há nos autos prova de fato impeditivo, modificativo, 

ou extintivo do crédito (art. 373, inciso II, do CPC), situação que autoriza 

reconhecer a sua legitimidade e a inexistência de conduta ilícita por parte 

da empresa reclamada. Destaca-se também que, embora não tenha sido 

produzida perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da 

assinatura da parte reclamante, no caso em exame, considero-a como 

autêntica ante a ausência de expressa e específica impugnação (art. 411, 

inciso III, do CPC). Posto isso, reconheço a higidez do crédito em favor da 

parte reclamada, a legitimidade da cobrança e a inexistência de conduta 

ilícita. Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos 

demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como a discussão em relação ao dano moral e ao quantum indenizatório. 

Prévia notificação Em relação à prévia notificação do devedor quanto ao 

restritivo de crédito, nota-se que se trata de culpa exclusiva de terceiro, 

pois a parte reclamada, na condição de credora, não é responsável por 

esta notificação, conforme entendimento pacificado pelo STJ: Cabe ao 

órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição.(Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Neste sentido: APELAÇÕES 

CIVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO EM 

SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. 

CANCELAMENTO. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Faltando a 

notificação prévia, cancela-se a inscrição em sistema de proteção por 

aplicação da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça: "Cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição". (TJ-RS. Apelação Cível Nº 70070899711, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini 

Marchionatti, Julgado em 27/09/2016). Portanto, independentemente da 

prévia notificação, este fato em nada influencia o caso concreto. Litigância 

de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das 

hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. 

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão 

ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a 

verdade dos fatos;III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - 

opuser resistência injustificada ao andamento do processo;V - proceder 

de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar 

incidente manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso 

em apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, 

pois a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese 

encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da 

dívida foi comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$700,00, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$11.298,06). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$1.000,00, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$11.298,06). Dispositivo. Posto isso, 

proponho julgar improcedentes os pedidos da reclamação proposta, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil e: a) condenar a parte reclamante ao pagamento 

de R$790,86 (setecentos e noventa reais e oitenta e seis centavos), a 

título de indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da propositura da ação, e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

publicação desta sentença; e b) condenar a parte reclamante ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 

R$1.129,80, em decorrência da má fé, com fulcro no artigo 55 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 
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as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003751-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LAZARO PIRES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1003751-94.2020.8.11.0001 REQUERENTE: JORGE 

LAZARO PIRES DE CAMPOS REQUERIDO: OI S.A Vistos. Processo em 

fase de Sentença A parte reclamante, embora devidamente intimada, 

deixou de comparecer à audiência de conciliação e não apresentou 

justificativa. Nos Juizados Especiais, para o caso de ausência da parte 

reclamante a qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, prevê como sanção a extinção do processo: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. No 

mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional 

dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais (art. 51, §2º, da Lei nº 

9.099/95 e Enunciado nº 28 do FONAJE). Revogo os efeitos da liminar 

eventualmente concedida. Havendo depósito de caução consignado em 

juízo, expeça-se alvará em favor da parte reclamante, devolvendo o 

correspondente valor. Transitada em julgado, arquive-se. Intimem-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004012-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1004012-59.2020.8.11.0001 REQUERENTE: IVALDO 

BARBOSA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de Sentença A parte reclamante, 

embora devidamente intimada, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação e não apresentou justificativa. Nos Juizados Especiais, para o 

caso de ausência da parte reclamante a qualquer das audiências, o artigo 

51, inciso I, da Lei 9.099/95, prevê como sanção a extinção do processo: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. No mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e 

condeno a parte promovente ao pagamento das custas processuais (art. 

51, §2º, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 28 do FONAJE). Revogo os 

efeitos da liminar eventualmente concedida. Havendo depósito de caução 

consignado em juízo, expeça-se alvará em favor da parte reclamante, 

devolvendo o correspondente valor. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018213-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA DOS SANTOS MARIANO LEMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1018213-90.2019.8.11.0001 REQUERENTE: TALITA DOS 

SANTOS MARIANO LEMES REQUERIDO: REALIZE CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Vistos etc. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia TALITA 

DOS SANTOS MARIANO LEMES ajuizou reclamação com pedido 

indenizatório em desfavor do REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTOS E 

INVESTIMENTOS S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID.29719127. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. E ao 

final, postulou pela improcedência dos pedidos. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID.29784316, e impugnação à contestação 

ID.29761071. Considerando que as partes celebraram acordo nos autos 

(ID.29858509), devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, com 

fulcro no artigo 57 da Lei 9.099/95, opino pela homologação do referido 

acordo para que surta os seus devidos efeitos jurídicos. Com fulcro no 

artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, proponho a extinção do feito com 

resolução de mérito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Postas estas 

razões, submeto o presente projeto de sentença à homologação do 
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Magistrado Togado, para que surta os efeitos jurídicos (artigo 40 da Lei 

9.099/95). Brunna Neves Juíza Leiga ---------------------------------------------

--------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013437-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013437-47.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALFREDO 

PEREIRA GOMES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia ALFREDO PEREIRA 

GOMES ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de 

débito c/c indenizatório por danos morais c/c repetição de indébito em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Em síntese alegou que é usuária dos serviços prestados pela parte 

promovida, e que as faturas dos meses de maio/19 a julho/19 cobraram 

valores muito acima de seu consumo médio. Ainda, sustentou que foi 

emitida cobrança indevida a título de recuperação de consumo no mês de 

agosto/19, no valor de R$1.687,46, e que em razão do não pagamento das 

referidas faturas, teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em 

sua unidade consumidora. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica 

em sua UC. A antecipação de tutela foi parcialmente concedida, ID 

25351898. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação no ID 27311403 e preliminarmente arguiu a incompetência do 

juizado especial e no mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência 

de dano moral. Ao final, requer a improcedência dos pedidos. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 26833144. Incompetência em 

razão da matéria. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída 

entre os integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a 

cada juiz processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da 

jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, 

ressalvado as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do 

CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é 

competente para processar e julgar causas cíveis de menor 

complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010) Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial, visto que se trata de prova complexa. Em 

análise dos autos, no caso concreto, não é necessária a produção da 

prova pericial para apurar irregularidade do aparelho medido de energia 

elétrica, visto o fato deveria ter sido por laudo técnico extrajudicial. No 

caso concreto, por não ser necessária a produção de prova pericial, não 

se trata de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é 

competente para processar e julgar a presente demanda. Julgamento 

antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará 

antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não 

houver necessidade de produção de provas a serem produzidas em 

audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia e 

não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que, 

na audiência de conciliação (ID 26833144), as partes posicionaram-se no 

sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam 

na contestação (partes reclamadas) e na impugnação à contestação 

(parte reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se que não 

houve pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com 

a aplicação dos ônus específicos. Contestação de fatura. Havendo 

suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, o consumidor tem 

direito a sua contestação, cabendo a concessionária a inspeção e 

aferição dos medidores, sempre, respeitando o devido processo legal e o 

contraditório. Neste sentido é o que preconizam os artigos 129 e 137 da 

Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. No caso de inconformismo com 

a cobrança de energia elétrica, cabe a concessionária a comprovação 

inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a 

demonstração da aferição e/ou inspeção. A propósito: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO 

NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO 

CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 

04/11/2016) Assim sendo, para que a prova técnica tenham o devido valor 

jurídico, deve ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou por 

perícia judicial, respeitando, sempre, o contraditório e a ampla defesa. Não 

destoa a jurisprudência de diversos Tribunais Estaduais: CIVIL E 

CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO RELOGIO MEDIDOR 

INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, suspeita de irregularidade 

no relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração de consumo recuperado. 

Defeito do serviço inegável. Inexistência de prova de fraude. Ré que não 

produziu prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito autoral, ou a 

presença de qualquer das excludentes de sua responsabilidade, na forma 

do § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Dano moral não configurado, posto 

que não há notícia de interrupção do fornecimento de energia ou 

negativação em cadastros restritivos. Sentença que nesse sentido 

apontou, incensurável, desprovimento do recurso. Unânime. (TJ-RJ - APL: 

01916232420188190001, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES 

VIEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) 

PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. 

ENERGIA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. Evidenciado que os pedidos feitos na 

peça de ingresso da ação decorrem logicamente dos fatos narrados, não 

há que se falar em inépcia da petição inicial. É inexistente débito relativo à 

recuperação de consumo de energia elétrica quando evidenciado, por 

perícia da própria concessionária, que não havia problemas com o 

medidor. (Apelação, Processo nº 0004219-79.2014.822.0001, Tribunal de 

Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: 

Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de julgamento: 09/03/2017) (TJ-RO 

- APL: 00042197920148220001 RO 0004219-79.2014.822.0001, Relator: 

Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de Publicação: 

Processo publicado no Diário Oficial em 15/03/2017.) PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA 
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DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 

de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 

/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Na oportunidade, justifico que não 

foi transcrita nenhuma jurisprudência do STJ quanto a controvérsia em 

discussão, visto que se trata de matéria fática, vedada pela Súmula 7 do 

STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO 

ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 

FRAUDE NO MEDIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos 

processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais 

de cabimento. 3. O acórdão embargado consignou que a fraude foi 

cabalmente comprovada nos autos, de modo que recai sobre o 

consumidor a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição 

e, também, a obrigação pelo pagamento do consumo que, em razão de 

fraude ou irregularidade no medidor, deixou de ser registrado. Rever o 

entendimento do Tribunal de origem, que assentou estar comprovada 

fraude nos medidores de energia elétrica e ausência de dano moral, 

demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso 

Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Embargos de 

Declaração rejeitados com advertência de multa. (STJ EDcl no REsp 

1788711/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).. Em análise dos autos, observa-se que 

as faturas impugnadas (maio a junho de 2019) registraram consumo de 

363,66 Kwh (ID 27311405). E com base no mesmo histórico de consumo 

(ID 27311405), nota-se que a média de consumo apurada no período 

setembro a novembro de 2014, novembro e dezembro/2018 janeiro a maio 

de 2019 é de 362,10 kwh. Desta forma, embora a empresa reclamada não 

tenha apresentada prova técnica da regular aferição do medidor de 

energia elétrica, constata-se que a fatura impugnada não é excessiva, 

visto que se aproxima da média dos últimos ciclos não impugnados. 

Portanto, não havendo cobrança excessiva, não há conduta ilícita 

praticada pela parte reclamada quanto as cobranças das faturas de maio 

a julho de 2019. Ressalto ainda que não há nos autos prova de que o 

promovente tenha quitado as faturas, conforme determinado na decisão 

de ID 25351898. Por outro lado, em análise da fatura impugnada referente 

ao consumo de agosto de 2019 registrou consumo de 1.184 Kwh (ID 

27311405), quando a média é de 362,10 kwh, conforme apontado acima. 

Com base nestes apontamentos, constata-se que efetivamente há 

cobrança de fatura com consumo acima da média, o que já induz a 

irregularidade na cobrança. Ademais, nota-se ainda que a concessionária 

reclamada não produziu provas que comprove a legitimidade das faturas 

impugnadas, pois não apresentou nenhum documento que possa 

evidenciar a legitimidade dos lançamentos impugnados. Vale lembrar que, 

no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos 

serviços, visto que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação 

de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC), visto que a parte promovida 

tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em 

discussão. Portanto, havendo cobrança excessiva e pela insuficiência de 

provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses 

casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, 

concluindo-se que houve conduta ilícita praticada pela parte reclamada. 

Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para: a) confirmar os efeitos da tutela provisória de 

urgência deferida no ID ID25351898, remetendo eventual discussão 

quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de 

sentença para que não haja violação do princípio do contraditório; b) 

indeferir o pedido para readequação das faturas dos meses de maio/19 a 

julho/19 na UC. 6/71953-5; c) determinar que a empresa reclamada, 

proceda, no prazo de 20 dias, ao cancelamento da fatura de recuperação 

de consumo com vencimento em agosto/2019 da UC. 6/71953-5, devendo 

a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o 

cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ). Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data registrada 

no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito
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SENTENÇA Autos 1008957-26.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUIZ PAULO 

DA SILVA ARAUJO REQUERIDO: LOJAS SP LTDA - ME Vistos. Processo 

em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da controvérsia. LUIZ PAULO DA SILVA ARAUJO 

ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor da LOJAS SP 

LTDA-ME pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu 

nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão 

do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

reclamada não apresentou contestação. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID.25753275. Revelia. Nos termos do artigo 20 da Lei 

9.099/95, considera-se revel quando a parte reclamada não comparece à 

audiência de conciliação e/ou não apresenta contestação. No caso, 

nota-se que a parte reclamada foi regularmente citada (ID 27970880), mas 

não compareceu à audiência de conciliação(ID.25753275) e nem 

apresentou contestação. Desta forma, considera-se revel a parte 

reclamada. Efeitos da revelia. O principal efeito da revelia é a presunção 

relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte reclamante (art. 20 

da Lei 9.099/95 e art. 344 do CPC), presunção essa que cede quando, nos 

termos dos incisos I a IV do art. 345 do CPC: I - havendo pluralidade de 

réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos 

indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento 

que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato 

formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição 

com prova constante dos autos. Da mesma forma, o juízo deve se atentar 

para os fatos que não dependem de prova, que são os: I - notórios; II - 

afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos 

no processo como incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção 

legal de existência ou de veracidade (art. 374, I a IV, do CPC). Portanto, o 

fato de a parte reclamada ser revel não implica necessariamente na 

procedência da pretensão autoral, mas induz a presunção relativa dos 

fatos aduzidos pela parte reclamante. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. 

CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. 

PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. 

VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE 

CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. 

PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE 

MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A 

revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo 

autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, 

motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. (...) (STJ 

AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016) Analisando o caso concreto, 

segundo essas premissas, verifica-se que não há qualquer motivo para 

afastar a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial e 

conclui-se pela caracterização da conduta ilícita alegada pela parte 

reclamante. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do 

CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase 

instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas a 

serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado 

os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. No caso, 

diante dos efeitos da revelia, é plenamente cabível e oportuno o julgamento 

antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. Dano moral. Em 

virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado nos 

autos ID.24187017, nota-se que o restritivo impugnado foi o primeiro 

registrado, estando caracterizado o dano moral na modalidade objetiva e 

subjetiva. Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do 

consumidor no meio social e proporcionar sentimentos indesejados como 

frustração, angústia e ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade do 

crédito é devido o dano moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restitivo (R$334,63), entendo como 

razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$4.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho aplicar os efeitos da revelia 

e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a inexistência do 

débito em nome da parte reclamante junto a parte reclamada; b) condenar 

a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação 

por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS); c) determinar que a parte reclamada, no prazo de 5 dias, 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00, 

devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para 

o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ). Caso o restritivo seja 

junto ao SERASA, a secretaria deverá desde logo cumprir a ordem, por 

meio do sistema SERASAJUD; e d) confirmar os efeitos da tutela 

provisória de urgência deferida no ID. 24195646, remetendo eventual 

discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de 

cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do 
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contraditório. Sem custas e custas e honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as 

vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga ----

-------------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

PROJETO DE SENTENÇA Autos 1015948-18.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: BRUNA DE MELO MASCARENHAS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos etc. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da 

Lei 9.099/95). BRUNA DE MELO MASCARENHAS ajuizou reclamação com 

pedido indenizatório em desfavor do BANCO BRADESCARD S.A. Em 

síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID 28274677. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu litigância de 

má-fé. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 28211932 e 

impugnação à contestação apresentada no ID 28321343. Considerando 

que a atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder 

Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar 

apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei 

e pelas normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito 

de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da 

Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competência para processar e 

julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de 

menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados 

Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e 

não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade 

da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e 

não em face do direito material. Mesma exegese é extraída da 

jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamante (ID 

28321343), no caso, será necessária prova pericial grafotécnica para 

apurar se a rubrica constante no contrato juntado no ID 28274678 foi 

efetivamente assinada pela parte reclamante. No caso concreto, por ser 

necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria de complexa 

e, consequentemente, este juízo é incompetente para processar e julgar a 

presente demanda. Posto isso, proponho acolher a preliminar de 

incompetência e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso X, e 337, II, do CPC. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. 

LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA Juíza Leiga --------------------------------

---------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data registrada 

no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015414-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SARA POLIANA DOS ANJOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015414-74.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SARA 

POLIANA DOS ANJOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A 

Vistos etc. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

SARA POLIANA DOS ANJOS SANTOS ajuizou reclamação com pedido 

indenizatório em desfavor do BANCO BRADESCARD S/A. Em síntese, 

alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que 

resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou 

contestação no ID.27615435 e arguiu a preliminar de incompetência do 

juízo. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano 

moral. Ao final, arguiu litigância de má-fé e formulou pedido contraposto. 

Ata da audiência de conciliação acostada no ID.27542189 e impugnação à 

contestação apresentada no ID.28353607. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 
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da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamante (ID. 

28353607, fl.03), no caso, será necessária prova pericial grafotécnica 

para apurar se a rubrica constante no contrato juntado no ID.27615436 foi 

efetivamente assinada pela parte reclamante. No caso concreto, por ser 

necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria de complexa 

e, consequentemente, este juízo é incompetente para processar e julgar a 

presente demanda. Posto isso, proponho acolher a preliminar de 

incompetência e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso X, e 337, II, do CPC. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna 

Neves Juíza Leiga -------------------------------------------------------------------

----- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020972-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INDALECIO DUARTE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOTELARIA KELLY LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RAFAEL GAZZINEO OAB - CE0023495A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020972-27.2019.8.11.0001 REQUERENTE: INDALECIO 

DUARTE AMORIM REQUERIDO: HOTELARIA KELLY LTDA Vistos etc. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). INDALECIO 

DUARTE AMORIM ajuizou reclamação com pedido indenizatório em 

desfavor do HOTELARIA KELLY LTDA. Em síntese, alegou que se 

hospedou com a reclamada e que as instalações, do hotel da reclamada, 

passavam por reforma o que causou grandes transtornos a parte 

reclamante. Ao final, postulou indenização por danos morais e materiais. 

Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID.29349457 e arguiu as preliminares de ilegitimidade ativa e conexão. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de ato ilícito. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID .29123787, não houve 

impugnação à contestação. Ilegitimidade ativa. A indicação na petição 

inicial das partes, trazendo como causa de pedir fundamentos que 

evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material, 

é suficiente para sustentar a legitimidade, como preconizado pela Teoria 

da Asserção, amplamente aceita no c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA 

ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. 

CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA 

OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses 

em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em 

juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as 

condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, 

provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as 

próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, 

dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, 

DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame apenas das alegações 

contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito 

material coincidem com as partes desta demanda, tornando-as partes 

legítimas para figurar no polo ativo e passivo. Por fim, relevante consignar 

que a discussão quanto à responsabilidade civil da parte reclamada, 

depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, 

pontos que serão examinados de forma apropriada, no mérito da 

demanda. Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa. Conexão. 

Conforme preconiza o artigo 55 do CPC, consideram-se conexas quando 

duas ou mais ações tiverem em comum o pedido ou causa de pedir, 

ocasião em que os processos poderão ser reunidos para julgamento 

simultâneo, salvo quando um deles já tiver sido sentenciado (Súmula 235 

do STJ). Havendo conexão, o apensamento dos processos não é 

automático e obrigatório, pois necessário o juízo de conveniência, que 

deve ser feito de forma casuística, a partir das circunstâncias presentes 

em cada caso, contemplando inclusive a identidade de partes. Neste 

sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA. (...) 4. Ainda que visualizada, ab initio, hipótese de 

conexão entre duas ações, a reunião dos feitos para decisão simultânea, 

prevista no art. 105 do CPC, é medida que se recomenda, com o escopo 

de se evitar a prolação de decisões conflitantes, mas sua inobservância, 

por si só, não é suficiente a ensejar a nulidade dos julgamentos ocorridos 

em momentos distintos. (...) (STJ REsp 1047825/PE, Rel. Ministro VASCO 

DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), 

TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 30/11/2009) PROCESSUAL 

CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

AÇÕES INDENIZATÓRIAS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. INCONVENIÊNCIA DA 

MEDIDA. 1.(...) 5. A despeito da inexistência de previsão no art. 103 do 

CPC, a identidade de partes constitui elemento de extrema importância, a 

ser levado em consideração pelo julgador ao decidir se a conexão é de 

fato oportuna. O reconhecimento de conexão entre ações que, apesar de 

possuírem uma mesma relação jurídica de direito material, tenham apenas 

identidade parcial de partes, pode, conforme o caso, impor sérios 

entraves ao regular desenvolvimento dessas ações, inclusive em 

detrimento dos próprios interessados. Por outro lado, é possível imaginar 

situações em que a conexão de ações com identidade apenas parcial de 

partes será benéfica, por agilizar e baratear a instrução, bem como por 

possibilitar a prolação de uma única decisão, válida para todos. Dessa 

forma, o juízo quanto à conveniência da conexão deve ser feito de forma 

casuística, a partir das circunstâncias presentes em cada caso, 

contemplando inclusive a identidade de partes. 6. Conflito não conhecido. 

(STJ CC 113.130/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010) Analisando os elementos desta 

ação com a ação paradigma (1018733-50.2019.8.11.0001), observa-se 

que este já foi sentenciado, não havendo mais motivo que justifique a 

reunião dos processos. Portanto, embora haja conexão, diante do 
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julgamento de um dos processos, a preliminar arguida deve ser afastada. 

Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz 

julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando 

(a) não houver necessidade de produção de provas a serem produzidas 

em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia 

e não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que 

para a solução do presente conflito não há necessidade de produção 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução, justificando o julgamento 

antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. Falha na 

prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os 

prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de 

forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC. Neste 

sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. 

ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO 

SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A cobrança indevida e a 

privação dos serviços diante da adimplência da autora demonstra falha na 

prestação do serviço, configurando, assim, ato ilícito. 2. O desconforto 

causado pela privação dos serviços de internet e ainda o descaso para 

com a figura do consumidor, que buscou incessante e reiteradamente a 

solução do problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na relação, por si 

só, repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou aborrecimentos 

que ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da utilização do 

serviço devidamente contratado há anos, sem qualquer justificativa. 3. O 

valor da indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e proporcional, 

considerando as particularidades do caso sub judice, indo ao encontro do 

entendimento jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não provida. Decisão 

unânime. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data 

de Julgamento: 25/10/2017, 2ª Câmara Extraordinária Cível, Data de 

Publicação: 08/11/2017) No caso dos autos a parte reclamante sustentou 

que o serviço de hotelaria foi prestado de forma ineficiente pela parte 

reclamada, pois o hotel da reclamada estava passando por reformas o 

que causou transtornos a viagem da parte reclamante. Analisando o 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte 

reclamada admite que estava passando por reformas inclusive com a 

interdição da piscina ID.29349458 e ID.29349457. Ainda em exame dos 

autos, nota-se que não há qualquer prova que possa convencer este juízo 

de que o serviço solicitado foi prestado de forma eficiente. Vale lembrar 

que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos 

serviços, visto que deve ser proporcionado ao consumidor a facilitação de 

prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). Desse modo, pela insuficiência 

de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, 

nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo 

probatório, concluindo que houve falha na prestação de serviço e, 

consequentemente, conduta ilícita. Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano 

moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser 

classificada em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e 

a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, as 

dificuldades criadas de acesso ao lazer/cultura tem o condão de gerar o 

dano moral. Em exame do caso concreto, nota-se que a diferença de 

acomodação em hotel durante viagem de férias é suficiente para a 

caracterização do dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto 

porque, o fato tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados 

como raiva, angústia e ansiedade. A proposito: PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS REPARAÇÃO DE DANOS POR DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL - PACOTE TURÍSTICO AUSÊNCIA DE RESERVA - 

HOSPEDAGEM DIVERSA DA CONTRATADA DANO MORAL 

CONFIGURADO VALOR DE INDENIZAÇÃO MANTIDO - APELAÇÃO NÃO 

PROVIDA (TJSP 2014.0000164945 – Relator: Luiz Eurico – Data do 

Julgamento: 24/03/2014) Portanto, diante da restrição de acesso ao 

lazer/cultura é devido o dano moral. Quantum indenizatório do dano moral. 

Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a 

uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se 

observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$2.000,00. 

Dano material O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o 

patrimônio corpóreo de alguém. Diferentemente do dano moral, para o 

dano material não compreende dano hipotético ou eventual, logo, 

necessita, em regra, de prova efetiva. Nos termos do artigo 402 do Código 

Civil, os danos materiais podem ser subclassificados em danos 

emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que 

razoavelmente se deixou de lucrar). Em análise do caso, nota-se que a 

parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de 

perdas emergentes em decorrência de falha na prestação do serviço 

hoteleiro, no valor de R$420,00. Analisando o conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que não há nos autos prova do efetivo dano 

material pelas perdas emergentes. Embora se deva proporcionar ao 

consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do 

CDC), no presente caso, o ônus probatório continua com a parte 

reclamante. Isto porque o consumidor não é hipossuficiente para 

demonstração do seu prejuízo e a parte adversa é impossível comprovar a 

inexistência do dano material. Desse modo, pela insuficiência de provas, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, 

concluindo-se que não houve dano material. Dispositivo. Posto isso, 
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proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para: a) condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a 

quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. 

AgInt no AREsp 703055/RS); e b) indeferir o pleito indenizatório por danos 

materiais. Sem custas e custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga ----

-------------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1014900-24.2019.8.11.0001 REQUERENTE: VALDINEI 

RAIMUNDO DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

Controvérsia VALDINEI RAIMUNDO DE OLIVEIRA ajuizou reclamação com 

pedido indenizatório em desfavor do TELEFONICA BRASIL S/A. Em 

síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID.27655973 e arguiu a preliminar de inépcia 

da inicial por ausência de documento imprescindível. No mérito, sustentou 

a inexistência de culpa, ausência de dano moral. E, postulou a litigância de 

má-fé e pedido contraposto. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID.27337900, não houve impugnação à contestação. Inépcia da Inicial. 

Documentos Imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação. O ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível 

ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de 

mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se refere a 

demonstração regular do exercício do direito de ação e não do direito 

material, pois a ausência deste implicará na improcedência do pedido e 

não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A 

jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir 

acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular 

exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos 

probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser 

produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à 

existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do mutuário não 

constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos 

fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não 

autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a 

abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de extrato 

original não é imprescindível para o ajuizamento da ação, visto que foi 

apresentado extrato com a inscrição do nome da parte reclamante com 

todos os seus dados e valor do débito discutido. Por isso, a preliminar 

deve ser afastada. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 

355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase 

instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas a 

serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado 

os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. Examinando 

os autos, nota-se que para a solução do presente conflito não há 

necessidade de produção novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação 

dos ônus específicos. Cobrança de Dívida Desconhecida. É do credor o 

ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas 

para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos 

órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato 

constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser 

razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. 

Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE 

RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 
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Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$390,00, ID.25652946 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

a parte reclamada apresentou relatórios de utilização e telas ID.27655973, 

as quais não têm o condão probatório, pois se tratam de documentos 

produzidos unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA 

- INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado pela reclamada no ID.25652946, 

nota-se que existe outras restrições preexistentes, o que descaracteriza 

o dano, levando a presunção de que se trata de devedor contumaz. E 

embora a parte reclamante demonstrar na petição inicial ID.25652585, 

fls.09, que um dos restritivos foi judicializado, não há nos autos prova de 

que outro restritivo preexistente no valor de R$ 111,48, encontra-se 

judicializado. Isto se justifica porque a imagem do consumidor perante a 

sociedade já está denegrida, inexistindo ofensa objetiva e, muito menos 

subjetiva. Portanto, não havendo indisponibilidade do crédito não é devido 

o dano moral. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com 

a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 
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processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Pedido contraposto. Embora não seja admitida 

a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 

do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

reclamada for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. 

POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme 

explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o pedido contraposto 

deve ser indeferido. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar a preliminar 

arguida e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a inexistência do 

débito em nome da parte reclamante junto a parte reclamada; b) indeferir o 

pleito indenizatório de danos morais. c) deferir tutela de urgência, que 

deverá ser cumprida independentemente do trânsito em julgado (artigo 

1.012, inciso V do CPC), para determinar a exclusão do restritivo de 

crédito em nome da parte reclamante. Caso o restritivo seja junto ao 

SERASA, a secretaria deverá providenciar o cumprimento da ordem por 

meio do SERASAJUD; caso contrário, intime-se a parte reclamada para, no 

prazo de 5 dias, independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, 

inciso V do CPC), providenciar a exclusão, sob pena de multa diária de 

R$200,00, limitada a R$12.000,00, devendo a parte ser intimada 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação 

(Súmula 410 do STJ); d) indeferir a litigância de má-fé. e) indeferir o pedido 

contraposto. Sem custas e custas e honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as 

vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga ----

-------------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017446-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017446-52.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA DE 

FATIMA DOS SANTOS ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ALMEIDA ajuizou reclamação com 

pedido indenizatório em desfavor do VIVO S.A. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou no 

restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID 28801721. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de 

dano moral. Ao final, formulou pedido contraposto. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 28471120 e ausência de impugnação à 

contestação. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. É do credor o ônus 

de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para 

seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável 

atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 
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compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$131,93 (ID 26308838 

pág. 04). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado nos autos apenas relatório de chamada (ID 

28801722 ), as quais não têm o condão probatório, pois se tratam de 

documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste sentido: 

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - 

TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - 

Alegando o consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor 

demandado o ônus probatório de demonstrar a existência do débito 

motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao autor o dever de 

produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, faturas ou telas 

de sistema não configura prova apta a demonstrar a existência de relação 

jurídica e a contração das dívidas motivadoras da negativação, em razão 

do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - AC: 

10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 

20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA 

PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM SUPOSTA 

INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO 

INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA 

DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS REFERENTES 

AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS 

DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO 

INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O 

APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR 

(ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O 

CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA 

INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE 

CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA 

PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 

03092834620158240020 Criciúma 0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: 

André Carvalho, Data de Julgamento: 06/08/2019, Sexta Câmara de Direito 

Civil) Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se 

as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se 

em desfavor da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não 

havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é 

indevida e conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada. 

Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui 

inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a 

esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. Por fim, afasto o requerimento da parte promovente pela juntada de 

documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL Local, uma vez que 

incontroversa a negativação efetuada, já que alegado pelo reclamado ser 

esta lícita em razão do inadimplemento de faturas pelo autor. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Impõe 

ainda consignar que, embora a existência de outros restritivos posteriores 

(ID 26308838), não afaste o dano moral, é inegável que influencia na 

fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o 

consumidor tem uma única negativação. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. 

QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da 

condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, 

alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso 

que o autor possui outras inscrições restritivas. No entanto, todas as 

demais anotações são posteriores àquela procedida pela demanda, com o 

que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor 

arbitrado, este comporta redução. As inscrições posteriores devem ser 

levadas em conta apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 

7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004295929, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 18/10/2013) 

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do 

caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$131,93), 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$3.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 
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pela parte reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 

do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

reclamada for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. 

POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme 

explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o pedido contraposto 

deve ser indeferido. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para: a. declarar a inexistência do débito de R$131,93 (cento e trinta 

e um reais e noventa e três centavos), b. deferir tutela de urgência, que 

deverá ser cumprida independentemente do trânsito em julgado (artigo 

1.012, inciso V do CPC), para determinar a exclusão do restritivo de 

crédito em nome da parte reclamante. Caso o restritivo seja junto ao 

SERASA, a secretaria deverá providenciar o cumprimento da ordem por 

meio do SERASAJUD; caso contrário, intime-se a parte reclamada para, no 

prazo de 5 dias, independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, 

inciso V do CPC), providenciar a exclusão, sob pena de multa diária de 

R$200,00, limitada a R$12.000,00, devendo a parte ser intimada 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação 

(Súmula 410 do STJ); c. condenar a parte reclamada, pagar a parte 

reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ). d. indeferir o pedido contraposto. Sem 

custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA Juíza Leiga ---------

--------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014349-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO NYC JARDIM DAS AMERICAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(EXECUTADO)

IGREJA BATISTA NACIONAL DE CUIABA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014349-10.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO NYC JARDIM DAS AMERICAS EXECUTADO: 

VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, IGREJA 

BATISTA NACIONAL DE CUIABA Do exame dos autos, observo que, em 

se tratando de execução de débitos de condomínio, impossível a 

apresentação do título extrajudicial em cartório, assim, OPINO por 

prosseguir o feito da seguinte forma: I- Cite-se a parte executada para 

que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. II- Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

sob pena de concordância tácita e consequente extinção do processo. III- 

Efetivada a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se 

a conclusão (na pasta SON). IV- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. V- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à 

Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º 

Juizado para apreciação e homologação. Homologado, intimem-se as 

partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de despacho elaborado pelo Juiz Leigo 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário, com as cautelas de estilo. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020534-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA MELLO VAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1020534-98.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: NATALIA MELLO VAZ Polo Passivo: AVIANCA Polo Passivo: MM 

TURISMO & VIAGENS S.A. (MAXMILHAS) PROJETO DE DESPACHO Vistos 

etc. Da análise dos autos, vislumbro que, não obstante o despacho de 

Mov. 29376875, a Autora já havia apresentado, anteriormente, novo 

endereço da Ré, Avianca, à Mov. 29443152, oportunidade em que se 

pleiteou, expressamente, pela nova tentativa de citação da Ré. OPINO, 
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portanto, pela expedição do necessário à citação da corré, Avianca, com 

designação de nova audiência de conciliação entre todas as partes, 

inclusive, propiciando à aludida Ré, o pleno exercício do contraditório e da 

ampla defesa. Após, OPINO pelo regresso do feito à conclusão para 

prolação da sentença. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do 2º Juizado, para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 

da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus 

patronos. Paula Pinheiro de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de despacho elaborado pela juíza leiga para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as 

cautelas de estilo. Após, conclusos para sentença. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016170-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO COSTA MARQUES MORBECK MATTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1016170-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRENO COSTA 

MARQUES MORBECK MATTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA POLO PASSIVO: CASA 

BAHIA COMERCIAL LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 28/05/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 13 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011921-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DA CRUZ DE MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS TAROCO OAB - MT24790/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXECUTADO)

PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 26/11/2019 Hora: 09:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011921-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DA CRUZ DE MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS TAROCO OAB - MT24790/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXECUTADO)

PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011921-89.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: SAMUEL DA CRUZ DE MACEDO EXECUTADO: GMAC 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., PASCHOALOTTO SERVICOS 

FINANCEIROS S/A Vistos, etc. Intime-se a parte credora para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se expressamente se o pagamento 

realizado nos autos é suficiente para a integral quitação do débito, sob 

pena de concordância tácita e a consequente extinção do processo. 

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, renove-se a conclusão 

(para Análise de Alvará). Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data 

registrada no sistema. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019084-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PEREIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte recorrida, para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao Recurso Inominado, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018542-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte recorrida, para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao Recurso Inominado, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016314-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte recorrida, para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao Recurso Inominado, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018154-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO CASTAGNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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Procedo a intimação da parte recorrida, para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao Recurso Inominado, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018684-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACY MONTEIRO MOURAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte recorrida, para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao Recurso Inominado, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010902-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO OAB - MT24402/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte recorrida, para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao Recurso Inominado, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018460-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA SOENE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA DA SILVA SALOMAO FELIX COSTA OAB - MT26139/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte recorrida, para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao Recurso Inominado, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017413-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte recorrida, para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao Recurso Inominado, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016190-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FONSECA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016190-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WESLEY 

FONSECA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO 

PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 28/05/2020 Hora: 11:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016197-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NERY GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALMEIDA JOPPERT OAB - MT313353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016197-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NERY GOMES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURICIO ALMEIDA JOPPERT POLO 

PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 28/05/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016198-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA GIORDANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMAO FRANCISCO XAVIER (REU)

 

PROCESSO n. 1016198-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SANDRA 

APARECIDA GIORDANI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIMAR 

AZEVEDO SELVATICO POLO PASSIVO: RAMAO FRANCISCO XAVIER 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

28/05/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016212-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016212-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DENISE 

APARECIDA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAITON 

LUIZ PANAZZOLO, ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR POLO PASSIVO: 

AVON COSMÉTICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 28/05/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016218-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JULIO DE MIRANDA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016218-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MANOEL JULIO 

DE MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 28/05/2020 

Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016220-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEISON ABADE NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016220-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:INFINITY 

LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH POLO PASSIVO: 

GLEISON ABADE NASCIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 28/05/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016244-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA GABRIELLY NERI SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1016244-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CICERA 

GABRIELLY NERI SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

28/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016247-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHENYPHER ROCHA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016247-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JHENYPHER 

ROCHA MEDEIROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAITON LUIZ 

PANAZZOLO, ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR POLO PASSIVO: OI S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

28/05/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016251-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE DA SILVA BELIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1016251-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EUNICE DA 

SILVA BELIDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAVID DA SILVA 

BELIDO POLO PASSIVO: BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 28/05/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016043-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA LIMA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON DE SOUSA FERREIRA OAB - MT23175/O (ADVOGADO(A))

MICHELLE MARTINS BORGES OAB - MT15409/E (ADVOGADO(A))

WANDERSON AUGUSTO ALVES DE SOUZA OAB - MT22535/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS (REU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

NA ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016043-14.2020.8.11.0001. AUTOR: ISABELLA LIMA DOS SANTOS REU: 

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS Vistos, 

etc. Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA”, ajuizada por ISABELLA LIMA DOS SANTOS em 

face de ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR E SERVIÇOS SOCIAIS. A 

parte promovente alega, em síntese, que é proprietária do veículo da 

marca Fiat, modelo Mobi Like, cor branca, placa RAO 0700, segurado pela 

empresa promovida por contrato de seguro, conforme “Termo para 

Inclusão ao Programa de Proteção Veicular da Associação de Proteção 

Veicular e Serviços Sociais” apresentado no ID. 31168292. Esclarece que 

dirigia o referido veículo, no dia 24.01.020, quando sofreu uma colisão 

causada por terceiro, sem vítimas, ocorrido na Avenida Júlio Campos, 

Bairro Jardim Paula II, na cidade de Várzea Grande-MT. Salienta que, 

inicialmente, registrou Boletim de Ocorrência, bem como entrou em contato 

com a parte promovida, a qual solicitou a realização de orçamentos das 

avarias. Na oportunidade, informa que a primeira avaliação totalizou o 

importe de R$ 11.721,52 (onze mil reais e setecentos e vinte e um reais e 

cinquenta e dois centavos). Narra, a parte autora, que, “foi informada que 

a seguradora não iria cobrir as avarias no veículo, e no prazo de 15 a 20 

dia emitiriam um parecer com as justificativas pertinentes”. No entanto, 

acrescenta que “acreditava que seria apenas um engano da seguradora, 

e que logo tudo se resolveria, desta forma deu seguimento ao seu 

cotidiano, enquanto aguardava a resposta da Ré, seguiu com sua 

obrigação de pagamento, em 15 de fevereiro de 2020 a Requerente tentou 

efetuar o pagamento do boleto, emitido pela seguradora com vencimento 

em 20/02/2020, mas se surpreendeu com a recusa não permitindo o 

pagamento”. Ressalta que, após 15 (quinze) dias da negativa, a empresa 

reclamada enviou a “Notificação Extrajudicial” (ID. 31168230), por cujo 

documento indeferiu o processo de indenização do veículo, objeto da 

presente demanda, por falta de pagamento. À vista do ocorrido, aduz que 

realizou diversas reclamações administrativas. Frustradas, porém, todas 

as tentativas de solução do impasse. Em face dessa situação, depois de 
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discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à 

espécie, a parte promovente, dentre outras alegações e providências, 

requer liminarmente: “(...) a) Deferimento do pedido de tutela antecipada 

nos termos do art. 84 § 3º; e no art. 300 do CPC, a antecipação da tutela 

jurisdicional postulada, initio litis et inaudita altera parte, para que Ré 

cumpra a proteção veicular das avarias, bem como a continuidade do 

contrato de proteção; (...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. 

Prepositivamente, observo que as leis que cuidam dos Juizados Especiais 

não tratam, especificamente, sobre as tutelas de urgência, como a 

requerida pela parte autora. Portanto, em casos tais, devem ser utilizadas, 

de forma subsidiária, as normas aplicáveis à espécie, desde que 

compatíveis com as peculiaridades próprias da Lei 9.099/95. Assim, 

verifica-se que o art. 84, do Código de Defesa do Consumidor - Lei 

8078/90, dispõe que: “Art. 84. Na ação que tenha por objeto o 

cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 

específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 1º A conversão da 

obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o 

autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado 

prático correspondente. § 2º A indenização por perdas e danos se fará 

sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo Civil). § 3º Sendo 

relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de 

ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente 

ou após justificação prévia, citado o réu. § 4º O juiz poderá, na hipótese 

do § 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de 

pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando 

prazo razoável para o cumprimento do preceito. § 5º Para a tutela 

específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o 

juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, 

remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de 

atividade nociva, além de requisição de força policial”. Por sua vez, 

prescreve o art. 300, do NCPC, que: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Aliado 

a essas normas, o ENUNCIADO 26 do FONAJE: “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” (nova 

redação – XXIV Encontro – Florianópolis/SC). No caso sub examen, como 

dantes narrado, a parte autora alega, em suma, que firmou contrato de 

seguro com a empresa promovida e, após o sinistro ocorrido em seu 

automóvel, solicitou o pagamento de indenização, o que foi negado, 

indevidamente, por motivo de falta de pagamento. Pede, pois, liminarmente 

e em síntese, como transcrito alhures: “(...) a) Deferimento do pedido de 

tutela antecipada nos termos do art. 84 § 3º; e no art. 300 do CPC, a 

antecipação da tutela jurisdicional postulada, initio litis et inaudita altera 

parte, para que Ré cumpra a proteção veicular das avarias, bem como a 

continuidade do contrato de proteção; (...)” Todavia, da análise das razões 

expostas e dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

concluo que a antecipação de tutela específica se apresenta nebulosa, 

nesta fase de cognição sumária, porquanto, a despeito da aparente 

relevância do fundamento invocado, as alegações estão fundadas em 

informações unilaterais da parte autora, o que torna temerária a 

concessão da providência reclamada. Prudente, pois, o aguardo da 

formação do contraditório e da dilação probatória. Isso porque, conforme 

irrompe das normas legais, o deferimento da antecipação de tutela 

pressupõe a existência de elemento probatório apto a evidenciar a 

veracidade do direito, formando um juízo seguro de probabilidade sobre o 

alegado, o que ocasiona o convencimento da verossimilhança do pedido. 

Assim, a existência de prova inequívoca tem como consequência a 

formação de um juízo positivo acerca das pretensões da parte reclamante 

e, com isso, autoriza o deferimento do pedido de tutela antecipada, 

pressupostos esses não preenchidos no presente caso. Além disso, a 

despeito da argumentação expendida pela parte promovente, não há como 

apreciar a liminar requestada sem incursionar no mérito da questão, o que 

é defeso, nesta oportunidade, uma vez que se trata de fase meramente 

introdutória do processo, devendo ser objeto de definitiva apreciação em 

sentença. Em conclusão, nesta fase inicial, examinadas as arguições e a 

situação posta, verifico que não subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada no tocante às pretensões da parte 

promovente. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. 

Por fim, antevendo a relação de consumo entre as partes, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010113-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMMILLY KALLINY FORTUNATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA OAB - MT19593-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010113-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EMMILLY KALLINY FORTUNATO REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A., KROTON EDUCACIONAL S/A Vistos, etc. Do exame 

dos autos, verifica-se que a parte promovente, no ID. 31048300, 

insurge-se quanto ao suposto descumprimento da liminar, deferida 

parcialmente no ID. 25310418, ratificada na sentença (ID. 27227303), 

devidamente homologada, ao argumento de que a instituição, ora 

promovida, impediu seu acesso ao portal do aluno no sítio eletrônico 

pertinente. Dessa forma, intime-se a parte reclamada para que, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, manifeste-se no tocante ao suposto 

descumprimento, sob pena de aplicação de multa fixa já majorada para R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016102-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GONCALVES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DANIEL FERREIRA CAVALCANTE OAB - MT16396-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016102-02.2020.8.11.0001. 

AUTOR: GUSTAVO GONCALVES FERREIRA REU: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO, DANOS 

MORAIS E TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA”, ajuizada por GUSTAVO 

GONÇALVES FERREIRA, em face de VIVO S.A. A parte promovente alega, 

em síntese, irregularidade quanto ao débito apontado nos órgãos de 

proteção ao crédito, em seu nome, pela empresa reclamada, na 

importância de R$ 246,28 (duzentos e quarenta e seis reais e vinte e oito 

centavos), relativo ao contrato n.º 0000899943983217, disponibilizado no 

dia 08.11.019. Esclarece que firmou contrato de prestação de serviços 

com a parte promovida, a fim de utilizar o pacote de internet denominado 

“Vivo Fibra 50 Mpbs”, com assinatura mensal no importe de R$ 99,99 

(noventa e nove reais e noventa e nove centavos), prevendo cláusula de 

fidelização pelo período de 12 (doze) meses, conforme protocolo n.º 

23032019-6818928. Narra, a parte autora, que, antes de assinar o acordo, 

“questionou acerca da multa contratual caso precisasse realizar mudança 

de endereço e a Ré não tivesse porta (no novo endereço) para prestação 
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dos seus serviços, sendo informado pela vendedora (preposta da Ré) que 

a multa contratual seria isenta, já que não seria possível a prestação dos 

serviços ao cliente”. Ressalta que o agente da empresa requerida, no ato 

da instalação dos serviços contratados, informou que apenas o sinal entre 

30 Mbps a 20 Mbps era disponível para o local, divergindo, portanto, do 

originalmente pactuado, qual seja, 50 Mbps. Em razão disso, salienta que 

houve alteração no plano acordado para o pacote de 25 Mbps. 

Acrescenta, a parte promovente, que necessitou mudar de residência, 

solicitando, assim, à empresa promovida, uma nova instalação dos 

serviços. No entanto, foi-lhe noticiado sobre a ausência de porta para o 

atendimento, motivo por que deveria rescindir o contrato e pagar multa de 

fidelização, consoante protocolo n.º 300520193020266. Ocorre que, a 

despeito do acordado, recebeu uma fatura, relativa ao mês de junho/019, 

no valor total de R$ 246,28 (duzentos e quarenta e seis reais e vinte e oito 

centavos), sendo R$ 81,38 (oitenta e um reais e trinta e oito centavos) 

referente à mensalidade, e R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), a 

título de multa e encargos. Na oportunidade, enfatiza que, por discordar da 

referida cobrança, bem como não efetuar a quitação, seu nome foi 

negativado. Aduz que realizou diversas reclamações administrativas. 

Frustradas, porém, todas as tentativas de solução do impasse. Em face 

dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos 

jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte reclamante, dentre 

outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) III. Que seja 

concedida, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, a Tutela Antecipada de 

forma initio littis e inaudita altera pars, para o fim de compelir a Requerida a 

retirar o nome do Autor dos cadastros do SPC referente à fatura com 

vencimento em 03/06/2019 no valor de R$246,28 (Duzentos e quarenta e 

seis reais e vinte e oito centavos) sob pena de multa diária a ser arbitrada 

por Vossa Excelência em valor não inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais); 

(...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. Da análise dos elementos e 

das circunstâncias que envolvem o caso, concluo que o pedido de 

antecipação de tutela específica merece parcial colhimento. Isso porque 

se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, 

que o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação, liminarmente, 

ou determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente 

ao do adimplemento, desde que estejam preenchidos e presentes dois 

requisitos obrigatórios, quais sejam, relevância do fundamento da 

demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Já o artigo 

300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será 

concedida, quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, tendo como base 

o que ordinariamente acontece (art. 375, do CPC e 5º, da Lei 9.099/95) e 

considerando que a prova da existência da dívida somente pode ser feita 

pela parte promovida, concluo que esse fator é suficiente para evidenciar 

a probabilidade do direito. Ademais, como cediço, nesta fase processual, 

não há outros elementos documentais disponíveis à parte promovente que 

possam contribuir com suas alegações, razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, 

presumir os fatos a seu favor. Além disso, as declarações da parte 

autora, na hipótese, até que se prove o contrário, merecem crédito, o que 

autoriza a antecipação da tutela específica, para que não ocorra dano de 

difícil reparação. Outrossim, o restritivo de crédito ocasiona risco de dano, 

pois, uma vez negativada a dívida em seu nome, a parte requerente fica 

impedida de realizar transações comerciais a prazo e de obter 

empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. Por outro lado, a 

medida pleiteada, qual seja, para excluir o nome da parte autora dos 

órgãos de proteção ao crédito, não trará nenhum prejuízo à empresa 

reclamada, visto que tal determinação não representa perigo de 

irreversibilidade, já que essa providência poderá ser efetivada, 

normalmente, após a sentença ou mesmo antes, à vista de documentos 

oferecidos pela parte requerida, situação em que não se aplica o óbice do 

§ 3º, do artigo 300, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, 

porque preenchidos os requisitos legais, DEFIRO, em parte, a tutela de 

urgência antecipada, para determinar que a parte promovida, na forma do 

peticionado: EXCLUA, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o 

nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, SPC, SERASA, 

cartório de protesto, dentre outros, no tocante ao débito discutido nos 

presentes autos, especificado pela parte promovente, dantes relatado, até 

o deslinde desta demanda ou ulteriores deliberações. Ressalta-se, para 

aclarar a situação e dissipar eventuais dúvidas e equívocos, que esta 

decisão tem validade, apenas, no tocante à dívida polemizada na presente 

lide, supracitada. Arbitro, para a hipótese de descumprimento da medida, 

multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), razão do deferimento 

parcial Por fim, antevendo a relação de consumo entre as partes, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006639-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SAO BENEDITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVALDO BERNARDINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1006639-36.2020.8.11.0001 Polo 

Ativo: CONDOMÍNIO DO EDIFICÍO RESIDENCIAL SÃO BENEDITO Polo 

Passivo: LOURIVALDO BERNARDINO PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se 

de ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta pelo Exequente, em 

desfavor do Executado. Antes sequer de determinar a citação dos 

Executados, à Mov. 29299266, o Douto Magistrado determinou que o 

Exequente fosse intimado para apresentar uma série de documentações, 

sob pena de indeferimento da inicial. O r. despacho foi disponibilizado no 

Diário de Justiça Eletrônico em 22/02/2020, mas o Exequente quedou-se 

inerte quanto ao determinado. Em casos semelhantes, tem decidido a 

jurisprudência pátria: Pleito para concessão de medicamentos. SENTENÇA 

DE EXTINÇÃO por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 

485, I, do CPC de 2015. Determinação de emenda, de forma fundamentada 

e reiterada, que não foi efetivamente cumprida para apresentação de 

documentos atualizados essenciais a propositura da ação. Indeferimento 

da inicial que era de Rigor. Manutenção pelos próprios fundamentos. 

Recurso não provido. (FIGUEIREDO, Érica Regina. Recurso inominado n. 

1001274-46.2017.8.26.0079. J. em 05 Dez. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 29 Maio 2018.) Indeferimento da inicial. Não 

atendimento, injustificado, da decisão que determinou a emenda. Decisão 

mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos. (PEREIRA, 

Adriane Bandeira. Recurso inominado n. 1001374-37.2016.8.26.0531. J. 

em 06 Nov. 2017. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 29 Maio 2018) 

Assim, considerando que foram cumpridas as exigências do artigo 317 do 

CPC/15, e que o Exequente, devidamente intimado para apresentar 

documentações, não o fez, sequer justificou a inércia, OPINO por indeferir 

a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c 330, IV e 

485, I do CPC/15. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado, para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro 

de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC 

nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015506-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO CUNHA LEITE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES OAB - MT8829-O (ADVOGADO(A))

DANYELE APARECIDA GOMES DE AQUINO OAB - MT9140-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMIRIE NUNES CAVALCANTE (REQUERIDO)

M. ESPACO MOVEIS PLANEJADO EIRELI (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015506-52.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: LUIZ FLAVIO CUNHA LEITE REQUERIDO: M. ESPACO 

MOVEIS PLANEJADO EIRELI, RAMIRIE NUNES CAVALCANTE Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei nº 9.099/95. DA 

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL Trata-se de Ação Declaratória de 

Indenização por Danos Morais e Materiais, na qual, frustrada a citação da 

parte ré, consoante se verifica no AR de ID nº 28639238, a parte autora 

foi intimada para indicação do endereço da parte adversa, conforme se 

verifica no Despacho de ID nº 29114747, deixando transcorrer in albis o 

prazo assinalado pelo juízo. Conforme art. 319, II do CPC, a petição inicial 

deve conter, além da qualificação das partes, o endereço correto da parte 

ré para que a citação possa ser realizada. Tendo em vista que a parte 

autora foi intimada para emendar a inicial e indicar o endereço para citação 

da parte ré e se manteve inerte, imperioso é o indeferimento da petição 

inicial, de acordo com o que disciplina o art. 321, § único, também do CPC. 

Ante ao exposto e fundamentado, OPINO por indeferir a petição inicial e 

por JULGAR EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, I e IV, do CPC. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011591-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL MARQUES DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GREICE DA CONCEICAO OAB - MT148335-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENOR BARBOSA ROSALINO (EXECUTADO)

FABIANE CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011591-92.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ROSENIL MARQUES DA CONCEICAO EXECUTADO: FABIANE 

CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO, AGENOR BARBOSA ROSALINO 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei nº 

9.099/95. DO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL Trata-se de Ação de 

Execução de Título Executivo Extrajudicial em que a parte exequente, 

intimada para apresentar o original do título executivo em secretaria, 

conforme orientação do Enunciado 126 do FONAJE, não o fez. Conforme 

art. 320 CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Tendo em vista que a parte autora 

foi intimada para emendar a inicial e apresentar o original do título 

executado e se manteve inerte, imperioso é o indeferimento da petição 

inicial, de acordo com o que disciplina o art. 321, § único, também do CPC. 

Ante ao exposto e fundamentado, OPINO por indeferir a petição inicial e 

por JULGAR EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, I, do CPC. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021372-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA IMPERIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO OAB - MT12239-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS ARAUJO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021372-41.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA IMPERIAL EXECUTADO: 

DOUGLAS ARAUJO SILVA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da lei nº 9.099/95. DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL Trata-se 

de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, na qual, frustrada a 

citação da parte ré, consoante se verifica no AR de ID nº 29443560, a 

parte autora foi intimada para indicação do endereço da parte adversa, 

conforme se verifica no Despacho de ID nº 27948474 e intimação de ID nº 

29443571, deixando transcorrer in albis o prazo assinalado pelo juízo. 

Conforme art. 319, II do CPC, a petição inicial deve conter, além da 

qualificação das partes, o endereço correto da parte ré para que a citação 

possa ser realizada, além do que o § 4º do art. 53 da Lei nº 9.099/95 

determina que, não sendo encontrado o devedor, o processo será extinto. 

Tendo em vista que a parte autora foi intimada para emendar a inicial e 

indicar o endereço para citação da parte ré e se manteve inerte, imperioso 

é o indeferimento da petição inicial, de acordo com o que disciplina o art. 

321, § único, também do CPC. Ante ao exposto e fundamentado, OPINO 

por indeferir a petição inicial e por JULGAR EXTINTO o feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I e IV, do CPC c/c art. 53, § 

4º da Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020158-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCYELE RODRIGUES DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020158-15.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

EXECUTADO: GLAUCYELE RODRIGUES DIAS Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da lei nº 9.099/95. DA INÉPCIA DA 

PETIÇÃO INICIAL Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo 

Extrajudicial. De início, verifica-se que a parte autora não comprovou, com 

a documentação carreada com a inicial, o vínculo da parte executada com 

o imóvel, tendo sido intimada para tanto (ID nº 27520323), contudo, 

manteve-se inerte. Não obstante serem os Juizados Especiais Cíveis 

regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, fato é que as 

ações devem ser ajuizadas com os documentos indispensáveis à sua 

propositura, o que não se verifica no caso em apreço, pelo que se mostra 

inepta a petição inicial e, por consequência, deve a mesma ser indeferida. 

Ante ao exposto e fundamentado, OPINO por indeferir a petição inicial, por 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 516 de 665



inépcia, e por JULGAR EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, I do CPC. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019038-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIANNI CRISTINA CRUZ DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019038-34.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CELIANNI CRISTINA CRUZ DA CUNHA EXECUTADO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, na forma do 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de 

Cumprimento Provisório de Sentença que tramita por dependência ao 

processo de nº 8069187-46.2018.8.11.0001. À Mov. 84 daquele 

processo, foi dado provimento ao recurso da ré, ora executada, julgando 

improcedentes os pedidos da parte autora, sendo que o acórdão foi 

juntado pela executada também nestes autos (ID nº 30759259). Tendo em 

vista a reforma da sentença, a presente ação perdeu o objeto, carecendo 

a exequente de interesse processual. Posto isso, OPINO por JULGAR 

EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 

485, VI do CPC. Efetue-se o imediato desbloqueio do valor penhorado pelo 

sistema BACEN/JUD (ID nº 30876512), expedindo-se alvará do valor para 

a parte exequente, conforme dados informados na petição de ID nº 

30759256. Com relação ao valor depositado nos autos (ID nº 30759258), 

OPINO por aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos 

de nº 8069187-46.2018.8.11.0001. Com o trânsito em julgado, expeça-se 

alvará do respectivo valor, conforme dados informados na petição de ID 

nº 30759256. Após, arquive-se. À consideração da Excelentíssima Juíza 

de Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de 

seus patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012979-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOZAIR JOSE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT7199-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012979-30.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: JOZAIR JOSE DOS SANTOS EXECUTADO: JOSE LUIS DA 

SILVA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 

nº 9.099/95. DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL Trata-se de Ação de 

Execução de Título Executivo Extrajudicial, na qual, frustrada a citação da 

parte ré, consoante se verifica no AR de ID nº 28779978, a parte autora 

foi intimada para indicação do endereço da parte adversa, conforme se 

verifica no Despacho de ID nº 25247742 e intimação de ID nº 29366061, 

deixando transcorrer in albis o prazo assinalado pelo juízo. Conforme art. 

319, II do CPC, a petição inicial deve conter, além da qualificação das 

partes, o endereço correto da parte ré para que a citação possa ser 

realizada, além do que o § 4º do art. 53 da Lei nº 9.099/95 determina que, 

não sendo encontrado o devedor, o processo será extinto. Tendo em vista 

que a parte autora foi intimada para emendar a inicial e indicar o endereço 

para citação da parte ré e se manteve inerte, imperioso é o indeferimento 

da petição inicial, de acordo com o que disciplina o art. 321, § único, 

também do CPC. Ante ao exposto e fundamentado, OPINO por indeferir a 

petição inicial e por JULGAR EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, I e IV, do CPC c/c art. 53, § 4º da Lei nº 

9.099/95. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016154-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE 

VIVENDAS MANOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1016154-32.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: ASSOCIAÇÃO DOS CONDÔMINOS DO CONDOMÍNIO VIVENDAS 

MANOA Polo Passivo: FABIANA ALVES DE OLIVEIRA PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Trata-se de ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta 

pelo Exequente, em desfavor da Executada. À Mov. 27484038, a Douta 

Magistrada determinou a citação da Executada, para que, em três dias, 

efetuasse o pagamento do débito. À ocasião, já deixou claro que, não 

havendo citação, por não ter sido a Executada localizada, a parte 

Exequente deveria ser intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestasse nos autos, requerendo o que entendesse de direito, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95. 

E, neste caso, não logrou-se êxito na citação da Executada, posto que o 

Aviso de Recebimento retornou ao juízo, com a informação de que a 

mesma havia se mudado de endereço. (Mov. 28643748). Em atenção à r. 

decisão da Douta Magistrada, procedeu-se a intimação da Exequente, 

para manifestar-se sobre o AR negativo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento do processo. A aludida decisão publicada em 

17/02/2020, e decorreu o prazo sem manifestação da Exequente. Em 

casos semelhantes, aduz a jurisprudência pátria: EXECUÇÃO. AUSÊNCIA 

DE CITAÇÃO DOS RÉUS. FORNECIMENTO DE ENDEREÇO. ÔNUS DA 

PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE SUSPENSÃO DA 

EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO QUE NÃO 

OBSTA AO DESARQUIVAMENTO POSTERIOR PELO DEMANDANTE. ART. 

53, § 4º, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 

(ORTIZ, Marta Borges. Recurso cível n. 71003460185. J. em 18 Dez. 2012. 

Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 11 Abr. 2020.) Execução de 

sentença – Extinção nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95 - 

Possibilidade do feito retomar seu curso – Exequente que deve apresentar 

elementos para prosseguimento da execução - Sentença mantida. 

(BIZZARRO, Alena Cotrim. Recurso inominado n. 
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0004790-44.2010.8.26.0271. J. em 20 Mar. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 11 Abr. 2020.) Assim, considerando que 

foram cumpridas as exigências do artigo 317 do CPC/15, e que a 

Exequente, devidamente intimada para manifestar-se nos autos, não o fez, 

sequer justificou a inércia, OPINO pelo arquivamento do feito, nos termos 

do artigo 53, §4º da Lei n. 9.099/95. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º 

Juizado, para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018994-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBENIA MARIA BERNARDES GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1018994-15.2019.8.11.0001 

Exequente: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PÉROLA Executada: ALBENIA 

MARIA BERNARDES GARCIA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se 

de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta pelo Exequente, em 

desfavor da Executada. Pela Douta Magistrada, à Mov. 27510199, foi 

determinada a citação do Executada para efetuar o pagamento da 

condenação, em 03 (três) dias, sob pena de penhora. A Executada foi 

citada em 28/02/2020 (Mov. 30267292), e, já em 09/03/2020, firmou acordo 

com o Exequente, abrangendo a totalidade do valor executado (Mov. 

30198244), através de instrumento particular de confissão de dívida. O 

aludido documento (Mov. 30198244), está assinado pela Executada, e por 

duas testemunhas, e, foi assinado, digitalmente, pela patrona do 

condomínio, a qual detém plenos poderes para transigir, consoante 

procuração de Mov. 26667802. Certo é que se mostra lícito e louvável às 

partes buscarem a finalização de demandas mediante concessões 

mútuas, adequando-se ao espírito da nova sistemática do processo civil, 

inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes 

são capazes, estão devidamente representadas, e nada obsta a 

homologação da transação celebrada, voluntariamente, nos autos. Nesse 

sentido, o artigo 487, III, B do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 

487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: b) a 

transação; Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, possuindo eficácia da sentença 

condenatória, segundo estabelece o art. 515, do Novo Código de 

Processo Civil. Isso posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA 

da composição amigável firmada entre as partes à Mov. 30198244, para 

que produza os seus efeitos jurídicos e legais. OPINO PELA EXTINÇÃO do 

presente feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, B do 

Código de Processo Civil. Por fim, OPINO por indeferir o pedido pela 

expedição de ofício ao SERASAJUD, para fins de baixa de negativação, 

uma vez que não há comprovante inequívoco de que o nome da 

Executada teria sido negativado em razão dos fatos aqui discutidos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado, para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011159-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA DE LIMA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1011159-73.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: TALITA DE LIMA VIEIRA Polo Passivo: TAM LINHAS AÉREAS S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de Ação Indenizatória c/ pedido de 

compensação por Danos Morais, proposta pela Autora em desfavor da 

Ré. Não obstante o teor da sentença de Mov. 27352395, as partes se 

manifestaram, à Mov. 27679431, informando a composição amigável da 

contenda. Consigna-se que a petição de acordo foi juntada pelo advogado 

da Ré, e está assinado pelo advogado da Autora, ambos com plenos 

poderes para transigir (Mov. 26081545 e 24729722). Observo, ainda, que 

a Ré já comprovou o cumprimento do acordado, à Mov. 28134622. Certo é 

que se mostra lícito e louvável às partes buscarem a finalização de 

demandas mediante concessões mútuas, adequando-se ao espírito da 

nova sistemática do processo civil, inclusive, dispensando o magistrado 

de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo verificar 

apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio 

jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada pelas 

partes. No caso, vislumbro que as partes são capazes, estão 

devidamente representadas, e nada obsta a homologação da transação 

celebrada, voluntariamente, nos autos. Nesse sentido, o artigo 487, III, B 

do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 487. Haverá resolução 

de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: b) a transação; Com efeito, a 

sentença homologatória de conciliação ou de transação é título executivo 

judicial, possuindo eficácia da sentença condenatória, segundo 

estabelece o art. 515, do Novo Código de Processo Civil. Isso posto, 

OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA da composição amigável 

firmada entre as partes à Mov. 27679431, para que produza os seus 

efeitos jurídicos e legais. OPINO PELA EXTINÇÃO do presente feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, B do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado, para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008790-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DIAS DE OLIVEIRA PORTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008790-09.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: SAMUEL DIAS DE OLIVEIRA PORTO EXECUTADO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da 

lei nº 9.099/95. Transitada em julgado a Sentença, a parte devedora 

efetuou o depósito do valor devido (ID nº 28938640), com o qual 

concordou a parte credora (ID nº 29628498). Assim, tendo em vista a 

satisfação da obrigação, OPINO por JULGAR EXTINTO o processo, nos 

termos do artigo 924, II do CPC. Expeça-se alvará do valor depositado nos 

autos em favor da parte credora, de acordo com os dados informados à 

Petição de ID nº 29628498. Após, arquive-se. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º 

Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002445-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DEL REI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREIDE MARIA DA SILVA OAB - MT15915-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVA ROCHA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1002445-90.2020.8.11.0001 Polo 

Ativo: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA DEL REI Polo Passivo: DIVA 

ROCHA DA SILVA PROJETO DE SENTENÇA Visto etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de ação de 

Execução de Título Extrajudicial, proposta pelo Exequente, em desfavor da 

Executada. Antes sequer de determinar a citação da Executada, à Mov. 

28745127, o Douto Magistrado determinou que o Exequente fosse intimado 

para apresentar certidão de ônus e inteiro teor atualizada, referente ao 

imóvel indicado na inicial. O r. despacho foi disponibilizado no Diário de 

Justiça Eletrônico em 23/03/2020, mas o Exequente quedou-se inerte 

quanto ao determinado. Bastou-se em peticionar, à Mov. 29690835, 

informando renuncia de sua procuradora, mas nada mencionou sobre o 

cumprimento da decisão. Em casos semelhantes, tem decidido a 

jurisprudência pátria: Pleito para concessão de medicamentos. SENTENÇA 

DE EXTINÇÃO por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 

485, I, do CPC de 2015. Determinação de emenda, de forma fundamentada 

e reiterada, que não foi efetivamente cumprida para apresentação de 

documentos atualizados essenciais a propositura da ação. Indeferimento 

da inicial que era de Rigor. Manutenção pelos próprios fundamentos. 

Recurso não provido. (FIGUEIREDO, Érica Regina. Recurso inominado n. 

1001274-46.2017.8.26.0079. J. em 05 Dez. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 29 Maio 2018.) Indeferimento da inicial. Não 

atendimento, injustificado, da decisão que determinou a emenda. Decisão 

mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos. (PEREIRA, 

Adriane Bandeira. Recurso inominado n. 1001374-37.2016.8.26.0531. J. 

em 06 Nov. 2017. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 29 Maio 2018) 

Assim, considerando que foram cumpridas as exigências do artigo 317 do 

CPC/15, e que o Exequente, devidamente intimado para apresentar 

documentações, não o fez, sequer justificou a inércia, OPINO por indeferir 

a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c 330, IV e 

485, I do CPC/15. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado, para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro 

de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC 

nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007185-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT13952-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIADNE SELLA SIMOES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1007185-91.2020.8.11.0001 

Exequente: FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 

MATO GROSSO Executada: ARIADNE SELLA SIMÕES PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, 

proposta pelo Exequente, em desfavor da Executada. Pelo Douto 

Magistrado, à Mov. 29704325, foi determinada a apresentação de novos 

documentos que viabilizasse a análise do pedido, sob pena de 

indeferimento da inicial. Não obstante, logo em seguida, à Mov. 30264148, 

as partes, voluntariamente, manifestaram-se no sentido da composição 

amigável da contenda. O documento está assinado pela Executada, e foi 

protocolado, mediante assinatura digital, pelo advogado da Exequente, o 

qual detém plenos poderes para transigir, consoante procuração de Mov. 

29338656. Certo é que se mostra lícito e louvável às partes buscarem a 

finalização de demandas mediante concessões mútuas, adequando-se ao 

espírito da nova sistemática do processo civil, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são capazes, estão 

devidamente representadas, e nada obsta a homologação da transação 

celebrada, voluntariamente, nos autos. Nesse sentido, o artigo 487, III, B 

do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 487. Haverá resolução 

de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: b) a transação; Com efeito, a 

sentença homologatória de conciliação ou de transação é título executivo 

judicial, possuindo eficácia da sentença condenatória, segundo 

estabelece o art. 515, do Novo Código de Processo Civil. Isso posto, 

OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA da composição amigável 

firmada entre as partes à Mov. 30264148, para que produza os seus 

efeitos jurídicos e legais. OPINO PELA EXTINÇÃO do presente feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, B do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado, para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005032-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005032-22.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JANDERSON ALVES DE ARRUDA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da lei nº 9.099/95. Transitada em julgado a Sentença, a parte 

devedora efetuou o depósito do valor devido (ID nº 29293096), com o qual 

concordou a parte credora (ID nº 29623840). Assim, tendo em vista a 

satisfação da obrigação, OPINO por JULGAR EXTINTO o processo, nos 

termos do artigo 924, II do CPC. Expeça-se alvará do valor depositado nos 

autos em favor da parte credora, de acordo com os dados informados à 

Petição de ID nº 29623840. Após, arquive-se. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º 

Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020107-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO CUIABA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

TASSIANA ABUD CHAUD OAB - MT0009377 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO CLEBER GATI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1020107-04.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO CUIABÁ Polo 

Passivo: ROGÉRIO CLEBER GATI PROJETO DE SENTENÇA Visto etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se 

de ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta pelo Exequente, em 

desfavor do Executado. Antes sequer de determinar a citação da 

Executada, à Mov. 27512892, a Douta Magistrada determinou que o 

Exequente fosse intimado para apresentar cópia legível e completa de 

documentos que comprovassem o vínculo da parte executada com o 

imóvel, sob pena de indeferimento da inicial. O r. despacho foi 

disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 21/01/2020, mas o 

Exequente quedou-se inerte quanto ao determinado. Bastou-se em 

peticionar, às Mov. 28053107 e 30185916, informando renúncia de sua 

procuradora, mas nada mencionou sobre o cumprimento da decisão. Em 

casos semelhantes, tem decidido a jurisprudência pátria: Pleito para 

concessão de medicamentos. SENTENÇA DE EXTINÇÃO por indeferimento 

da inicial, nos termos dos artigos 320 e 485, I, do CPC de 2015. 

Determinação de emenda, de forma fundamentada e reiterada, que não foi 

efetivamente cumprida para apresentação de documentos atualizados 

essenciais a propositura da ação. Indeferimento da inicial que era de 

Rigor. Manutenção pelos próprios fundamentos. Recurso não provido. 

(F IGUEIREDO,  Ér ica  Reg ina .  Recurso  inominado  n . 

1001274-46.2017.8.26.0079. J. em 05 Dez. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 29 Maio 2018.) Indeferimento da inicial. Não 

atendimento, injustificado, da decisão que determinou a emenda. Decisão 

mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos. (PEREIRA, 

Adriane Bandeira. Recurso inominado n. 1001374-37.2016.8.26.0531. J. 

em 06 Nov. 2017. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 29 Maio 2018) 

Assim, considerando que foram cumpridas as exigências do artigo 317 do 

CPC/15, e que o Exequente, devidamente intimado para apresentar 

documentações, não o fez, sequer justificou a inércia, OPINO por indeferir 

a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c 330, IV e 

485, I do CPC/15. Por fim, considerando a renúncia informada pela r. 

advogada, à Mov. 30185916, e, ainda, a existência de outros advogados 

vinculados à Exequente, OPINO por determinar que a aludida profissional 

seja retirada destes autos, consoante solicitado. Sem custas processuais 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º 

Juizado, para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017473-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA JULIA DIAS QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES DA ANUNCIACAO OAB - MT26588/O (ADVOGADO(A))

FABIOLA RODRIGUES DA SILVA BARROS OAB - MT26532/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1017473-35.2019.8.11.0001 

Autora: ANA JULIA QUEIROZ Réu: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Em breve síntese, o presente feito versou acerca de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, 

proposta pela Autora, em desfavor do Réu. Após o trâmite processual, e 

preservação do contraditório e da ampla defesa, houve a prolação do 

projeto de sentença, por esta juíza leiga (Mov. 29530935), no qual 

OPINOU-SE pela declaração de inexistência da débito questionado, e pelo 

reconhecimento dos danos morais sofridos, com fixação de indenização à 

Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O aludido projeto foi 

homologado pelo Douto Magistrado. O Réu, voluntariamente, à Mov. 

30696836, comprovou o pagamento da condenação, no valor de R$ 

5.750,00 (cinco mil e setecentos e cinquenta reais), em 20/03/2020. Ato 

contínuo, a Autora, à Mov. 30815458, manifesta concordância com o 

valor, e pleiteia pela expedição de alvará, em nome da sua patrona. 

Saliento que a advogada da Autora, cuja conta foi indicada para o 

recebimento do valor, detém plenos poderes para receber e dar quitação, 

consoante procuração juntada à Mov. 26315786. Dessa feita, OPINO pela 

expedição de alvará, em observância aos dados fornecidos à Mov. 

26315786. Considerando que o feito já estava na fase de execução, 

OPINO por reconhecer que a obrigação foi devidamente satisfeita, para 

extinguir o processo, nos termos do artigo 924, II do CPC/15. Com a 

expedição do documento acima discriminado, nada sendo requerido, 

OPINO pelo arquivamento do presente feito. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado, para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019463-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA REGINA DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019463-61.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARILIA REGINA DA SILVA MARTINS REQUERIDO: AVON 

COSMÉTICOS LTDA Vistos. Verificando nos autos que a parte reclamante 

já alcançou o remédio jurídico satisfatório desejado, conforme noticiado no 

bojo dos autos, evidenciando-se o seu desinteresse quanto ao 

prosseguimento do presente feito, autorizando-se, assim, a sua extinção. 

Posto isto, ante a informação de que o débito fora quitado, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com lastro legal no disposto artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil. Segue alvará eletrônico (n.º 604188-4/2020), 

para levantamento da quantia depositada em juízo. Após, arquive-se este 

processo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016169-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELMA ALVES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016169-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NELMA ALVES 

LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIO DA SILVA RIBEIRO 

POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 26/05/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 13 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016182-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MTCRED ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCA EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA BIAZOLLI DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016182-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MTCRED 

ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCA EIRELI - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO POLO PASSIVO: 

GABRIELA BIAZOLLI DO NASCIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 26/05/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016188-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HOZANA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA OAB - MT18989-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (REU)

CLUBE CARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - ME (REU)

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REU)

 

PROCESSO n. 1016188-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HOZANA SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANILO GREGORY SOARES DA 

SILVA POLO PASSIVO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO 

INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO 

MEDICO e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 26/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016210-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ANTONIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016210-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITA 

ANTONIA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAITON LUIZ 

PANAZZOLO, ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR POLO PASSIVO: NOVO 

MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 26/05/2020 

Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004687-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CATIELLEN FATIMA FERREIRA CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o Exequente para em 15 dias, proceder ao pagamento da 

condenação. O não pagamento ocasionará bloqueio e a incidência da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, arts. 79 e 774 CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011500-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DE PAULA VITORINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA DE PAULA VITORINO OAB - MT24802/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração, id: 29156965, foram 

digitalizados tempestivamente. Intimo a parte Embargada, para querendo, 

se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016228-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JOAO REICHERT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO CANDIA OAB - MT19648/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)
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PROCESSO n. 1016228-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDIO JOAO 

REICHERT ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODOLFO CANDIA POLO 

PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 26/05/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010807-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o Executado para em 15 dias, proceder ao pagamento da 

condenação. O não pagamento ocasionará bloqueio e a incidência da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, arts. 79 e 774 CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016229-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BRAGA ROSLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENEU ALCEU ROSLER OAB - RS32801 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACER DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016229-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THIAGO BRAGA 

ROSLER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENEU ALCEU ROSLER 

POLO PASSIVO: ACER DO BRASIL LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 26/05/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016232-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEZIO DA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CONCEICAO SILVA OAB - MT24435/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016232-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEZIO DA 

TRINDADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO CONCEICAO 

SILVA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 26/05/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017445-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA MACEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso e o preparo, id's: 29405403, 29464694 e 

29464695, foram digitalizados tempestivamente. Intimo a recorrida para 

oferecer contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016729-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZIGOMAR FERREIRA FRANCO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES OAB - MT9802-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE RECLAMADA na pessoa de seu advogado, HABILITADO NO 

SISTEMA PJE NA DATA DE HOJE, para tomar conhecimento da SENTENÇA 

proferida nos presentes autos ID Nº: 28523262, ficando ciente que, caso 

queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, contados da 

intimação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010712-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TOQUE 18 COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE CONCEICAO DA CRUZ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE RECLAMADA, na pessoa de seu advogado, HABILITADO NO 

SISTEMA PJE NA DATA DE HOJE, para tomar conhecimento da SENTENÇA 

proferida nos presentes autos ID: 27972902, ficando ciente que, caso 

queira, poderá propor recurso no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016245-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLMINGTON NASCIMENTO ANTONELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA OAB - MT25020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016245-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WELLMINGTON 

NASCIMENTO ANTONELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNA 

CARLA GUARIM DA SILVA POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 26/05/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016081-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016081-26.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA MARCIA SOARES MODESTO REQUERIDO: HDI 

SEGUROS S.A. Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar 

nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e 

art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 

163 do FONAJE. A permitir a antecipação da tutela, indispensável a 

demonstração inequívoca do fundamento relevante da demanda, do 

justificado receio de ineficácia do provimento final e, por fim, da 

reversibilidade da medida que, no caso, não se encontram presentes. 

Embora demonstrada a contratação do seguro e a aparente possibilidade 

de desconto das prestações em conta, indispensável a oitiva das partes 

Reclamadas em instrução processual mínima. Por fim, é vedada em sede 

de juizado especial a consignação em pagamento (art. 51, II, da Lei 

9.099/95). Nesse sentido: “Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MORAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCEDIMENTO 

INCOMPATÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO. Pedido de consignação em 

pagamento. Procedimento que não encontra amparo no procedimento do 

Juizado Especial Cível, podendo ser postulado mediante ação própria, no 

Juízo Comum. Sentença reformada, para que o feito seja extinto, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.” (TJRS – 2ª 

T – RI nº 71006964019 – relª. juíza Elaine Maria Canto da Fonseca – j. 

22/11/2017). Grifei. Isto posto, INDEFIRO a tutela postulada em caráter 

inicial e determino a intimação da parte Reclamante para, no prazo de 5 

(cinco) dias, indicar dados bancários para expedição de alvará do valor 

depositado. Promova a Gestora vinculação ao feito no sistema da Conta 

Única, bem como, a inclusão da 2º Reclamada no polo passivo desta 

reclamação. Antevendo a relação consumerista e respectiva 

hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova, 

naquilo que não for responsabilidade processual da parte Reclamante, 

porquanto presentes os requisitos legais. Inexistindo pedido diverso, a 

citação/intimação para responder à reclamação deve ser por Carta A.R., 

salvo a via eletrônica, com as cópias necessárias, ressalvadas as 

limitações da Portaria conjunta nº 249/TJMT. Walter Pereira de Souza Juiz 

de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016073-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016073-49.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALERIA APARECIDA DE ASSUNCAO REQUERIDO: 

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Visto. A possibilidade de 

antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais deve obedecer aos 

limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, 

do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. O fundamento relevante da 

demanda resta, em tese, consubstanciado na alegação de negativa de 

relação jurídica e prova da negativação. O justificado receio de ineficácia 

do provimento final evidencia-se pelo risco de limitar o acesso da parte 

Reclamante ao crédito, por eventual indevida restrição nos órgãos de 

proteção de crédito. Isto posto, com fundamento no art. art. 84, §3º, do 

CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, determinando à Reclamada até 

ulterior deliberação deste juízo: a) suspenda o contrato em nome da parte 

Reclamante, noticiado nos autos; b) suspenda a cobrança de débitos 

decorrentes deste contrato; e, c) exclua o nome da parte Reclamante do 

cadastro negativador pela dívida noticiada nos autos, no prazo de 5 

(cinco) dias. Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo 

descumprimento da presente determinação, sem prejuízo da resposta 

criminal por crime de desobediência. Antevendo a relação consumerista e 

respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do 

ônus da prova, naquilo que não for responsabilidade processual da parte 

Reclamante, porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para 

responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, 

intime-se do deferimento da antecipação por Carta A.R., com as cópias 

necessárias, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 5, da Portaria 

Conjunta nº 249/2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016232-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEZIO DA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CONCEICAO SILVA OAB - MT24435/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016232-89.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DEZIO DA TRINDADE REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados 

Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei 

nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. 

A permitir a antecipação da tutela, indispensável a demonstração 

inequívoca do fundamento relevante da demanda, do justificado receio de 

ineficácia do provimento final e, por fim, da reversibilidade da medida que, 

no caso, não se encontram presentes, posto que as faturas em atraso 

foram quitadas depois de seu vencimento, o que em uma análise sumária 

impossibilita sem margens de dúvidas afirmar que a taxa de religação é 

indevida, restando prudente deste modo à oitiva da parte Reclamada em 

instrução processual. Isto posto, INDEFIRO a tutela postulada em caráter 

inicial. Antevendo a relação consumerista e respectiva hipossuficiência da 

parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova, naquilo que não for 

responsabilidade processual da parte Reclamante, porquanto presentes 

os requisitos legais. Inexistindo pedido diverso, a citação/intimação para 

responder à reclamação deve ser por Carta A.R., salvo a via eletrônica, 

com as cópias necessárias, ressalvadas as limitações da Portaria 

conjunta nº 249/TJMT. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1022096-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OLANIR NOGUEIRA PARANAGUA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO TAKASE OAB - MT0011640A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022096-45.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: OLANIR NOGUEIRA PARANAGUA EXECUTADO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º, 52 e 53, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Demonstrado o cumprimento 

da obrigação com depósito já vinculado à Conta Única, e com a respectiva 

concordância da parte Exequente. Isto Posto, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, todos do CPC, segue alvará em favor da parte Exequente, 

JULGANDO EXTINTO o feito, com apreciação de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016171-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE REGINA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016171-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEIDE REGINA 

DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIO DA SILVA RIBEIRO 

POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 25/05/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 13 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005444-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAILSON PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos 

autos, comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome ou 

justificar, comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada 

no documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único 

do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008794-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA RODRIGUES STELLE ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GOMES DA FONSECA OAB - RJ203546 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

Vistos, Proceda-se a inclusão no polo passivo da pessoa da UNIMED 

NORTE NORDESTE, conforme qualificação indicada em id. 31089839. 

Redesigne-se a audiência de conciliação. Após, expeça-se citação à 

reclamada UNIMED NORTE NORDESTE. Intimem-se. Cumpra-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015937-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN ARAUJO SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1015937-52.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: KELVIN ARAUJO 

SOUZA RECLAMADO(A): ENERGISA S/A DECISÃO Intime-se a parte 

reclamante para emendar a inicial juntando aos autos o histórico de 

cobrança/pagamento (obtido junto ao sítio eletrônico da reclamada) 

referente à UC objeto da demanda. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015951-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLA TUMICHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY MESQUITA TORRES OAB - MT28802-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1015951-36.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: RAFAELLA 

TUMICHA RECLAMADO(A): SKY BRASIL SERVICOS LTDA e outros 

DECISÃO Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos 

autos comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome ou 

justificar, comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada 

no documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015968-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES DE SOUZA DAVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1015968-72.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: EURIPEDES DE 

SOUZA DAVI RECLAMADO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DECISÃO Intime-se a parte reclamante 

para emendar a inicial colacionando aos autos o instrumento do mandato 

datado recentemente, porquanto o que consta dos autos registra data em 

muito pretérita. Tal determinação tem por finalidade evitar eventuais 

questões que podem vir em prejuízo da justiça, dado ao fato de que 

cuidando-se de processo virtual o documento original não fica retido nos 

autos. Determino ainda seja a parte reclamante intimada para emendar a 

inicial juntando aos autos o histórico de cobrança/pagamento (obtido junto 

ao sítio eletrônico da reclamada) referente à UC objeto da demanda. Anoto 

para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015906-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RIEDEL FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1015906-32.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: RIEDEL 

FERREIRA DA SILVA RECLAMADO(A): BANCO BRADESCO DECISÃO 

Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos 

documento comprobatório da aludida negativação, devendo referido 

documento indicar a data em que realizada a consulta; a data indicada 

como vencimento do suposto débito e a data em que realizada a inscrição 

no órgão de proteção ao crédito. Deverá o extrato ser de origem do órgão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 524 de 665



onde consta a anotação (SPC, SERASA, SCPC) em consulta de balcão. 

Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010842-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ELIOENAI UZIEL DE BARROS OAB - 011.667.151-32 (REPRESENTANTE)

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F M A CELULAR E INFORMATICA EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

Vistos, Já efetuada habilitação do patrono da reclamada, bem como a 

remoção de sigilo dos documentos acostado à inicial, permitindo o acesso 

por ambas as partes, aguarde-se a audiência de conciliação. Intimem-se. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015997-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE 

VIVENDAS MANOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEIA ALVES DA SILVA SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

Vistos, Sendo obrigação das partes manter endereço atualizado nos 

autos, deve-se aplicar a norma do art. 19, §2º da Lei 9.099/95. Intime-se o 

exequente para, no prazo de cinco dias, indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção, expedição de certidão de dívida e 

ARQUIVAMENTO DEFINITIVO. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007270-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

Vistos, Diante da sentença de id. 26479180, arquive-se. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007145-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE CARVALHO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a parte exequente quanto ao valor depositado pela parte 

executada, bem como sobre a satisfação do crédito; não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, presumir-se-á que houve 

concordância e sobrevirá a extinção com fulcro no art. 924, inciso II do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004586-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE DO NASCIMENTO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a parte exequente quanto ao valor depositado pela parte 

executada, bem como sobre a satisfação do crédito; não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, presumir-se-á que houve 

concordância e sobrevirá a extinção com fulcro no art. 924, inciso II do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018341-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA BENEDITA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi interposto Recurso Inominado pela parte promovida, com o 

devido preparo, no prazo legal. Certifico, ainda, que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer suas contrarrazões.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015759-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos 

autos, comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome ou 

justificar, comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada 

no documento juntado, bem como para que junte aos autos comprovante 

de negativação original e atualizado emitido pelo órgão no qual consta a 

inscrição do débito (consulta de balcão). Anoto para tanto o prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015668-13.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIONICE GOMES DE JESUS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015668-13.2020.8.11.0001. 

TESTEMUNHA: MARIONICE GOMES DE JESUS TESTEMUNHA: OI S.A 

Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos 

autos, comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome ou 

justificar, comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada 

no documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único 

do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006189-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI RODRIGUES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Dê-se vista a parte reclamada quanto aos documentos 

apresentados no ID. 31141164, para querendo, manifestar no prazo de 05 

dias. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016791-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBBY ASSIS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE DE MORAES CORREIA OAB - MT23467-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA OAB - SP196524 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que houve o pagamento de 

valor superior ao indicado na petição da executada ID.30623764. Assim, 

expeça-se alvará do valor disponível no siscondj em favor da parte 

credora e intime-a para que informe a existência de eventual 

remanescente do valor liberado, no prazo de 05 dias, sob pena de 

concordância tácita e extinção do feito. (Alvará n. 603706-2/2020) 

Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016003-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA DI NAPOLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA OAB - MT16068-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN CERILO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016003-32.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA DI NAPOLI EXECUTADO: 

RENAN CERILO SILVA Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, juntando aos autos cópia dos 

documentos de identificação pessoal do síndico, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, parágrafo único do CPC. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015895-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. FORMATURAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NANDARA MACIEL DE ALENCAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015895-03.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: L. P. FORMATURAS LTDA - ME EXECUTADO: NANDARA 

MACIEL DE ALENCAR Vistos, Cite-se a parte executada, por aviso de 

recebimento, para que no prazo de (03) três dias, efetue o pagamento da 

dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra 

mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens 

e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada (art. 842 do CPC). Em caso de penhora, o exequente 

deverá proceder à entrega do original do título de crédito à Secretaria 

deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) até a audiência de conciliação, 

sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 

9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012098-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON VIEIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIZAEL JOSE CANDIDO OAB - MT23138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacionar aos autos comprovante de residência atualizado e em seu 

próprio nome, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 

321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016194-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE MIRIELLI SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016194-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOICE MIRIELLI 

SILVA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 26/05/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 526 de 665



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016196-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SELIA REGIANE DE ALMEIDA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALMEIDA JOPPERT OAB - MT313353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016196-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SELIA REGIANE 

DE ALMEIDA GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURICIO 

ALMEIDA JOPPERT POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

26/05/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007642-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOMINGOS SAVIO BRANDAO LIMA JR. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIZ DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado e discriminado do 

débito para realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005674-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT7894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DE OLIVEIRA ALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado e discriminado do 

débito para realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006741-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado e discriminado do 

débito para realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014257-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESPACO FORMATURAS PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCHEL RIBEIRO DE FREITAS (EXECUTADO)

MARCOS MARTINS RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1014257-32.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: ESPACO 

FORMATURAS PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME EXECUTADO(A): 

MARCOS MARTINS RIBEIRO e outros Vistos, Cite-se a parte executada, 

para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 

829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra mencionado, o 

Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua 

avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada (art. 842 do CPC). Efetuada a citação, intime-se o 

exequente para que proceda à apresentação do original do título de 

crédito à Secretaria do JEC (Enunciado 126 do FONAJE), no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º 

da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação, advertindo a parte devedora que será em audiência o 

momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, 14 de abril de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016214-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE MEDEIROS RODRIGUES DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUDRIA LUCIA BATISTA MISERENDINO OAB - MT22775/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016214-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GLEICE 

MEDEIROS RODRIGUES DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AUDRIA 

LUCIA BATISTA MISERENDINO POLO PASSIVO: L. A. M. FOLINI 

COBRANCAS - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 26/05/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002032-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIDES RODRIGUES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016219-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELINE RAQUEL MENDES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016219-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELINE RAQUEL 

MENDES BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 26/05/2020 Hora: 09:00 , no 
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endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006715-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado e discriminado do 

débito para realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016222-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDWIN JOHN CORDERY NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016222-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDWIN JOHN 

CORDERY NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 26/05/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016352-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELDINALDO NUNES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1016352-69.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - MT14559-A, GIOVANE GUALBERTO 

DE ALMEIDA - MT17809-O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 06/02/2020 Hora: 

09:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 10 de 

dezembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016231-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAISSA MAFFESSONI (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAISSA MAFFESSONI OAB - MT0018436A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1016231-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TAISSA 

MAFFESSONI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TAISSA MAFFESSONI 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 26/05/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016234-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA SAMPAIO FEITOZA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA PEREIRA BARRETO OAB - MT23537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1016234-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIA MARIA 

SAMPAIO FEITOZA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GABRIELLA PEREIRA BARRETO POLO PASSIVO: GIRUS MERCANTIL DE 

ALIMENTOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 26/05/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 14 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016236-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016236-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEONARDO DA 

SILVA CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: APARECIDO 

QUEIROZ DA SILVA POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 26/05/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019094-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY ALMEIDA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGUINALDO ALMEIDA SANTOS OAB - MT0022288A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi interposto Recurso Inominado pela parte promovida, com o 

devido preparo, no prazo legal. Certifico, ainda, que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016238-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELISON LUIZ DOS SANTOS DA SILVA SCHIANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLARIANA DE SOUZA SCHIANI OAB - MT27444/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JOILSON RODRIGUES 45368899149 (REU)

ACUMULADORES MOURA S A (REU)

DISBAC DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E COMPONENTES LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1016238-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WELISON LUIZ 

DOS SANTOS DA SILVA SCHIANI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CLARIANA DE SOUZA SCHIANI POLO PASSIVO: ACUMULADORES 

MOURA S A e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 26/05/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014414-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIELENA MELLO OAB - MT16093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014414-05.2020.8.11.0001. 

AUTOR: JULIO CESAR LOPES DA SILVA REU: CLARO S.A. I- Trata-se de 

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR NOS TERMOS DO ARTIGO 84 

DO CDC” formulada por Júlio Cesar Lopes da Silva em desfavor de Claro 

S/A, postulando em sede de tutela de urgência que a reclamada a) 

aumente a velocidade do serviço de internet para 120 megas; b) modifique 

o serviço de telefonia fixa para ilimitado em ligações locais; c) mantenha a 

disponibilidade de 279 canais no serviço de TV fechada; d) que adeque o 

valor das faturas ao montante de R$129,90 (cento e vinte e nove reais e 

noventa centavos), tudo conforme pactuado entre as partes. II- O pedido 

merece deferimento. Nenhuma dúvida de que se estabeleceu entre as 

partes uma relação jurídica de direito material ínsita ao direito 

consumerista, pois, conforme interpretação sistêmica dos comandos 

insertos nos arts. 2º, 3º e § 1º do Estatuto Consumerista, é consumidor 

toda pessoa física (ou jurídica) que utiliza serviço (ou adquire produto) na 

condição de destinatário final (CDC, Art. 2º), e fornecedor, além da 

pessoa física, também a pessoa jurídica que desenvolve atividade, como 

no caso, de prestação de serviços (CDC, Art. 3º). Conforme se evola da 

prova até então produzida (Id. nº 30651802), o reclamante recebeu 

contato telefônico de preposto da reclamada que lhe ofertou os serviços 

identificados na inicial ao valor mensal de R$129,90 (cento e vinte e nove 

reais e noventa centavos). Ocorre que a nada obstante o que pactuado 

entre as partes no contato telefônico, a parte reclamada esta a realizar 

cobranças em valores maiores ao estipulado no ato da contratação, bem 

assim disponibilizando serviços de forma diversa ao contratado. Trata-se 

na espécie de alegação de falha na prestação de serviços. O comando do 

art. 14 do CDC prescreve que o fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Logo, a pretensão que visa a preceitar a reclamada a 

cumprir o contrato nos termos em que firmado merece guarida, haja vista 

que compete ao Estado-juiz, no exercício de seu mister, conceder a tutela 

específica da obrigação ou determinar providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento (CDC, Art. 84), de modo 

que, sendo relevante o fundamento e havendo justificado receio de 

ineficácia do provimento final, mostra-se possível a concessão da tutela 

liminarmente, bem assim impor multa diária ao réu, assinando prazo 

razoável para o cumprimento da obrigação contratualmente assumida 

(CDC, norma citada, § 4º). Posto isso, CONCEDO provimento antecipatório 

para DETERMINAR que a Reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias, cumpra 

o contrato nos seus exatos termos, providenciando a solução da falha na 

prestação do serviço contratado, devendo: a) aumentar a velocidade do 

serviço de internet para 120 megas; b) modificar o serviço de telefonia 

fixa para ilimitado em ligações locais; c) manter a disponibilidade de 279 

canais no serviço de TV fechada; d) adequar o valor das faturas ao 

montante de R$129,90 (cento e vinte e nove reais e noventa centavos), 

tudo conforme pactuado entre as partes. Intime-se a parte reclamante 

pessoalmente, para o fim de dar integral cumprimento à presente decisão. 

Para caso de recalcitrância, com fulcro no art. 297, parágrafo único do 

CPC, fixo multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais), com reversão ao 

Reclamante. Determino que o mandado de citação/intimação SEJA 

INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe 

tem apresentado inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter 

acesso a documentos dos autos que se apresentam relevantes ao 

cumprimento da ordem judicial. III- Já designada sessão de conciliação, 

intime-se. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017583-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL DA SILVA FERREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA SILVA FERREIRA OAB - MT21141/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

Vistos, Cuida-se de pleito formulado pela reclamada, requerendo a 

conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, 

sob a alegação de que está impossibilitada de dar cumprimento à ordem 

judicial, porque “neste momento o produto encontra-se indisponível nos 

estoques da empresa, não havendo previsão de reposição pelo 

fabricante”. Indefiro. Conforme se colhe da sentença de id. 30577831, foi 

determinado a reclamada que promovesse a substituição e instalação do 

produto adquirido pelo autor, qual seja, um aparelho condicionador de ar 

modelo Split, 12.000 BTU´s, 220V, marca LG, descrito na nota fiscal nº 

118476 por outro de iguais características ou superior, em perfeito estado. 

Ora, se a reclamada não possuiu em estoque o mesmo produto daquele 

adquirido pelo autor, deverá proceder à entrega e instalação de outro de 

iguais características ou superior. A simples alegação de que o produto 

não pode ser entregue por falta de estoque não é suficiente para afastar 

o cumprimento da obrigação, nem mesmo torna impossível o atendimento 

da ordem judicial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de id. 31113754 

formulado pela reclamada. Todavia, verifico que não houve expedição de 

intimação pessoal à reclamada, nos termos da Sumula 410 do STJ, para 

cumprimento da obrigação de fazer, de modo que sem efeito a multa 

cominatória fixada na sentença. INTIME-SE PESSOALMENTE a reclamada 

para que cumpra o deliberado em decisão de id. 26415767, promovendo a 

substituição do produto adquirido, qual seja, um aparelho condicionador de 

ar modelo Split, 12.000 BTU´s, 220V, marca LG, descrito na nota fiscal nº 

118476 por outro de iguais características ou superior, em perfeito estado. 

Anoto o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da deliberação. Fixo, 

desde já, para a hipótese de descumprimento da medida multa no importe 

de R$3.000,00 (três mil reais). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015834-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO ANTONIO CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO OAB - SP257932 (ADVOGADO(A))

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Cuida-se de ação que reitera ação idêntica que teve início no 
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Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá, cuja extinção se deu em razão da 

desistência do autor. Anoto, pois, que distribuir-se-ão por dependência 

(Art. 286, CPC), ou seja, ao MESMO JUÍZO, as causas de qualquer 

natureza: a) quando se relacionarem, por conexão ou continência, com 

outra já ajuizada; b) quando, tendo sido extinto o processo, sem resolução 

de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros 

autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; e c) 

quando houver ajuizamento de ações idênticas, ao juízo prevento. In casu, 

o presente feito se trata de reiteração do pedido já formulado em outra 

ação (1006054-81.2020.8.11.0001) cuja tramitação e determinação de 

extinção (desistência do autor) ocorreu perante o Oitavo Juizado Especial 

de Cuiabá em decisão proferida em data de 21 de fevereiro de 2020 (ID. 

29305021). Ao juiz, então, de ofício ou a requerimento do interessado, 

cumpre corrigir o erro ou a falta de distribuição, compensando-a em 

consonância com o disposto no art. 288 do CPC. PELO EXPOSTO, com 

fundamento no artigo 286, inciso II do CPC, DECLINO da competência para 

processar e julgar o presente, devendo o feito ser redistribuído para o 

Oitavo Juizado Especial Cível da Capital. Proceda-se a baixa necessária. 

Cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012157-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA MARQUES BIASIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA OAB - MT23118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Cuida-se de pedido liminar formulado por GLORIA MARQUES 

BIASIN na qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros de proteção 

ao crédito sob o argumento de que inexiste o débito apontado pelo 

reclamado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A registrado no rol de 

inadimplentes. Passo a análise da liminar. Com efeito, para a concessão da 

tutela de urgência se faz imprescindível à presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja 

perigo de dano. Conforme se evola dos autos, sustenta a parte que o 

débito é inexistente, eis que devidamente quitado. Importa ainda considerar 

que não há muito a ser provado pela reclamante no caso em apreço, uma 

vez que, ao asseverar fato negativo, impossível se apresenta trazer aos 

autos qualquer adminículo de prova, senão a demonstração da inscrição, 

o que resta documentado nos autos. O perigo de dano resta apontado 

pelos prejuízos que experimentará na hipótese de permanência da 

anotação que decorre em seu detrimento. Não soa jurídico determinar que 

a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que 

possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de 

modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na 

norma do art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há de cogitar de 

irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser modificado no 

curso ou ao final da demanda sem que isso implique em impossibilidade de 

retornar ao status atual, até porque poderá a parte na hipótese de existir 

créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a 

liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da 

reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito 

apontado pela reclamada junto ao SERASA, no valor de R$ 11.755,52 

(onze mil setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois 

centavos), com data de inclusão de 18/novembro/2017. Intime-se a 

reclamada para que promova a exclusão da anotação lançada em 

desfavor da parte reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) 

dias. Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida multa 

no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já designada sessão de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015852-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO (AUTOR)

CLEUBE BENEDITA PEREIRA MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUBE BENEDITA PEREIRA MACEDO OAB - MT13941-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

123MILHAS (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Considerando que não houve a citação positiva das reclamadas, 

recebo a emenda a inicial. Citem/intimem-se as reclamadas com a petição 

inicial apresentada no ID. 31104764. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017573-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CARAVELAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MTM CONSTRUCOES LIMITADA (EXECUTADO)

ANTOINE CHAFIC MOTRAN - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Considerando que o alvará solicitado no ID, anterior já foi 

devidamente expedido (Alvará Eletrônico n° 578589-8 / 2020), perde-se o 

objeto do pedido. Compulsando os autos, verifico que o alvará da parte 

exequente encontra-se cancelado. Assim, intime-se a parte exequente 

para que confirme os dados bancários e o CNPJ para liberação de 

valores, com expedição de novo documento. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015918-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGEXATO SOLUCOES EM PAGAMENTO ELETRONICO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Cuida-se de pedido liminar formulado por ELAINE CRISTINA 

CAMPOS DA SILVA na qual pretende ter seu nome excluído dos 

cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de que inexiste o 

débito apontado pela reclamada PAGEXATO SOLUCOES EM PAGAMENTO 

ELETRONICO LTDA registrado no rol de inadimplentes. Passo a análise da 

liminar. Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz 

imprescindível à presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme 

se evola dos autos, sustenta a parte que o débito é inexistente, 

desconhecendo a sua origem. Importa ainda considerar que não há muito 

a ser provado pela reclamante no caso em apreço, uma vez que, ao 

asseverar fato negativo, impossível se apresenta trazer aos autos 

qualquer adminículo de prova, senão a demonstração da inscrição, o que 

resta documentado nos autos. O perigo de dano resta apontado pelos 

prejuízos que experimentará na hipótese de permanência da anotação que 

decorre em seu detrimento. Não soa jurídico determinar que a parte 

aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, 

estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que 

aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do 

art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há de cogitar de 

irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser modificado no 

curso ou ao final da demanda sem que isso implique em impossibilidade de 

retornar ao status atual, até porque poderá a parte na hipótese de existir 

créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a 
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liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte 

reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito 

apontado pela reclamada junto ao SPC, no valor de R$ 132,00 (cento e 

trinta e dois reais), com data de inclusão de 01/setembro/2018, referente 

ao contrato n. 9051702. Intime-se a reclamada para que promova a 

exclusão da anotação lançada em desfavor da parte reclamante, para o 

que anoto o prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015764-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONNYER DE ALMEIDA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015764-28.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: RONNYER DE ALMEIDA ROCHA REQUERIDO: NET 

SERVICOS DE COMUNICACAO S/A Vistos, Cuida-se de pedido liminar 

formulado por RONNYER DE ALMEIDA ROCHA na qual pretende ter seu 

nome excluído dos cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de 

que não manteve relação jurídica com a reclamada SERVICOS DE 

COMUNICAÇÃO S.A que desse causa ao débito levado à inscrição no rol 

de inadimplentes. Passo análise da liminar. Com efeito, para a concessão 

da tutela de urgência se faz imprescindível à presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja 

perigo de dano. Conforme se evola dos autos, sustenta a parte que o 

débito é inexistente, uma vez que não possui relação jurídica com a 

reclamada, tomando conhecimento do débito após tentar contratar os 

serviços de internet e telefonia da reclamada. Importa ainda considerar 

que não há muito a ser provado pela reclamante no caso em apreço, uma 

vez que, ao asseverar fato negativo, impossível se apresenta trazer aos 

autos qualquer adminículo de prova, senão a demonstração da inscrição, 

o que resta documentado nos autos. O perigo de dano resta apontado 

pelos prejuízos que experimentará na hipótese de permanência da 

anotação que decorre em seu detrimento. Não soa jurídico determinar que 

a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que 

possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de 

modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na 

norma do art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há de cogitar de 

irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser modificado no 

curso ou ao final da demanda sem que isso implique em impossibilidade de 

retornar ao status atual, até porque poderá a parte na hipótese de existir 

créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO 

PARCIALMENTE a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a exclusão 

do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no 

que diz com os débitos apontado pela reclamada junto ao seu score, no 

valor de R$358,78 (trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito 

centavos), com data de vencimento de 02/janeiro/2019, referente ao 

contrato n. 119378140 e também no valor de R$358,78 (trezentos e 

cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos), com data de vencimento 

de 02/janeiro/2019, referente ao contrato n. 119380334. Intime-se a 

reclamada para que promova a exclusão da anotação lançada em 

desfavor da parte reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) 

dias. Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida multa 

no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já designada sessão de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015783-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE JEZUS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante pretende a 

antecipação dos efeitos da tutela, trazendo os elementos que entende 

necessários a comprovação de suas alegações. Entretanto, é sabido que 

a tutela antecipada deve corresponder à tutela definitiva que será 

prestada se a ação for julgada procedente, devendo estar apta a assumir 

os contornos de definitividade pela superveniência da sentença. Há, 

ainda, de se produzir “prova inequívoca” que não ofereça possibilidade de 

discussão, que convença por sua “aparência de verdade”. No caso 

vertente, verifico que é prudente e recomendável postergar-se a solução 

do feito para a sentença final de mérito, após imprescindível cognição 

exauriente, atendendo-se ao princípio do devido processo legal e seus 

consectários. Destarte, ao analisar as alegações da parte requerente, 

conjugadas com os documentos encartados junto à inicial, não vislumbro a 

existência dos requisitos exigidos pela lei para o deferimento da tutela 

antecipada, consistente na prova inequívoca da verossimilhança das 

alegações. Nesse sentido: “Agravo de instrumento – Ordinária declaratória 

de inexigibilidade de débito – Tutela provisória de urgência para exclusão 

da negativação do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito- 

Indeferimento – Ausência, por ora, dos requisitos legais previstos no art. 

300 do CPC – Inexistência de elementos suficientes a demonstrar, neste 

momento processual e de forma indene de dúvidas, que a cobrança objeto 

de questionamento, e que deu origem à negativação, foi efetivada de 

forma indevida – Necessidade de dilação probatória – Decisão mantida - 

Recurso desprov ido” .  (TJ-SP 20699417620188260000 SP 

2069941-76.2018.8.26.0000, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 

08/05/2018, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

09/05/2018). Logo, mostrando-se necessária a dilação probatória do feito 

para melhor embasamento da demanda, INDEFIRO o pedido de tutela 

antecipada, diante da ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do 

CPC. Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014615-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO CONCEICAO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante pretende a 

antecipação dos efeitos da tutela, trazendo os elementos que entende 

necessários a comprovação de suas alegações. Entretanto, é sabido que 

a tutela antecipada deve corresponder à tutela definitiva que será 

prestada se a ação for julgada procedente, devendo estar apta a assumir 

os contornos de definitividade pela superveniência da sentença. Há, 

ainda, de se produzir “prova inequívoca” que não ofereça possibilidade de 

discussão, que convença por sua “aparência de verdade”. No caso 

vertente, verifico que é prudente e recomendável postergar-se a solução 

do feito para a sentença final de mérito, após imprescindível cognição 

exauriente, atendendo-se ao princípio do devido processo legal e seus 

consectários. Destarte, ao analisar as alegações da parte requerente, 

conjugadas com os documentos encartados junto à inicial, não vislumbro a 

existência dos requisitos exigidos pela lei para o deferimento da tutela 

antecipada, consistente na prova inequívoca da verossimilhança das 

alegações. Nesse sentido: “Agravo de instrumento – Ordinária declaratória 

de inexigibilidade de débito – Tutela provisória de urgência para exclusão 

da negativação do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito- 

Indeferimento – Ausência, por ora, dos requisitos legais previstos no art. 

300 do CPC – Inexistência de elementos suficientes a demonstrar, neste 

momento processual e de forma indene de dúvidas, que a cobrança objeto 

de questionamento, e que deu origem à negativação, foi efetivada de 
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forma indevida – Necessidade de dilação probatória – Decisão mantida - 

Recurso desprov ido” .  (TJ-SP 20699417620188260000 SP 

2069941-76.2018.8.26.0000, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 

08/05/2018, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

09/05/2018). Logo, mostrando-se necessária a dilação probatória do feito 

para melhor embasamento da demanda, INDEFIRO o pedido de tutela 

antecipada, diante da ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do 

CPC. Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010521-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILO BENEDITO DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OILSON AMORIM DOS REIS OAB - MT7035-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010521-06.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: NILO BENEDITO DE LARA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I- Peticiona a parte reclamada 

postulando seja determinada à parte reclamante que realize a juntada de 

documento consistente na fatura de energia elétrica do seu endereço 

residencial (identificado na inicial) e prova de seu pagamento do período 

dos últimos 12 (doze) meses, sob pena de presumir a legitimidade da 

dívida. II- Indefiro o pedido de Id. nº 31115661. Com efeito, a parte 

reclamada tem formulado tal pleito em diversos processos, senão em 

todos, no qual é demandada, tal o que se afirma diante dos processos 

afetos a este Gabinete do 4º JEC. Ocorre que tal pretensão não importa 

em qualquer prova aos autos. De ver-se que o histórico de pagamentos, 

em nome de quem quer que seja, não se atribui como prova para fatos que 

estabelecem o litígio presente no presente feito, isto é, a inscrição dos 

dados da parte reclamante, Sr. Nilo Benedito de Lara, com a qual aduz 

serem indevidas. Vale registrar que a fatura de energia do imóvel onde 

reside o reclamante já está juntada aos autos, conforme se evola do Id. nº 

30286415, sendo a referida fatura em nome de sua irmã. Ocorre que, 

havendo prova do pagamento das faturas em nome da irmã do reclamante, 

local onde afirma residir, ou inexistindo tais comprovações, não se há de 

afirmar a existência de fundamento para inscrever os dados da parte que 

não consta da relação contratual. Reiterados peticionamentos da parte 

reclamada nesse sentido, tem, solapado deste Juízo o tempo necessário 

para imprimir o devido andamento nos demais processos cujo ato judicial 

seja imprescindível para a solução da lide. Tal conduta afronta ao princípio 

da economia processual (economia de tempo, atos e custos), sendo que 

por vezes se encontra este Juízo tendo que apreciar pedido que não 

contribui, sob qualquer aspecto, para a resolução da lide. III- Posto isso, 

INDEFIRO o pedido, porquanto não guarda qualquer relação com o 

presente feito, tratando-se de medida no todo prescindível. Intime-se. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015879-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO BENEDITO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYCE KELLY NOBRE BRAGA OAB - MT23882/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015879-49.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: REGINALDO BENEDITO PEREIRA REQUERIDO: SKY BRASIL 

SERVICOS LTDA I- Cuida-se de ação indenizatória de contrato de serviços 

não cumpridos com restituição de valores pagos c/c danos morais em 

razão de relação de consumo. Conforme se colhe dos autos, a parte 

reclamante reside na comarca de Várzea Grande e a demanda foi 

ajuizada na de Cuiabá. Nestas circunstâncias, deve-se ponderar o feito 

não deve ter seu processamento neste Juizado Especial da Capital. 

Explicita-se. Cumpre ter presente que a regra prevista no CDC, art. 101, 

inciso I anota que a demanda pode ser proposta no domicílio do autor 

(consumidor). Demais disso, o artigo 4º, inciso III, da Lei 9099/95 

estabelece que é competente o foro do domicílio do autor ou do local do 

fato ou ato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. 

Cito: Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado 

do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele 

exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha 

estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a 

obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato 

ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. A lei, 

ao preferir o domicílio do autor ao local do fato ou ato, consigna que 

aquela deva ser priorizada, sendo essa a melhor exegese. Logo, resta por 

demais respaldado o entendimento de que a competência, conquanto 

relativa, emerge a partir do fundamento da demanda ajuizada, isto é, se 

embasada no Código de Defesa do Consumidor, aplica-se o que nela 

consta (regra específica), o que é corroborado pela regra prevista na 

própria LAJ, acima citada. No caso dos autos não há dúvidas de que a 

relação de consumo é manifesta, tanto é que parte dos pedidos foram 

formulados com base nas regras do CDC, tal como o que anota o pedido 

de inversão do ônus da prova. Nesse enfoque, é imperativo que se afirme 

a incompetência deste Juizado Especial, porquanto a parte autora reside 

em comarca diversa e os fundamentos que dão base à reclamação se 

sustentam na relação de consumo, daí porque têm aplicabilidade as regras 

específicas do CDC, inclusive a que toca à competência. De outra banda, 

tendo sido a demanda ajuizada perante um dos juízos do Juizado Especial 

Cível, é permitido o reconhecimento “ex officio” da chamada incompetência 

relativa, tal o que emana do Enunciado nº 89 do Fonaje, cuja redação, 

transcrevo: ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Aprovado 

no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). II- Posto isso, com fulcro no artigo 

51, inciso III, da Lei 9099/95, reconheço de ofício a incompetência deste 

Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda 

declaro extinto o processo sem resolução do mérito. Intime-se. Cumpra-se. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015247-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE ARRUDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1015247-57.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: BERENICE ARRUDA 

DE OLIVEIRA EXECUTADO(A): BANCO CETELEM S.A. SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes transigiram, 

conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste modo, o litígio, 

com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o 

acordo anunciado por sentença, declarando extinto o processo com 

julgamento de mérito. Intimem-se. Após, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 

de abril de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004049-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE NUNES AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1004049-86.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME RECLAMADO(A): PAULO HENRIQUE NUNES 

AMORIM I- Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. II- 

Determinada a intimação da parte para no prazo de 05 (cinco) dias 

emendar a inicial, colacionando documento indispensável à propositura da 

ação, acabou por extrapolar o prazo consignado deixando de promover a 

emenda determinada. III- Por tais argumentos é que INDEFIRO a petição 

inicial, o que faço com forte na norma do art. 321, parágrafo único do CPC 

e de consequência JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito com 

fulcro na norma do art. 485, inciso I do CPC. Intime-se. Preclusas as vias 

de impugnação, arquive-se. Cuiabá, 13 de abril de 2020. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001377-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN MARTINS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT19525-O 

(ADVOGADO(A))

ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA OAB - MT24577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL SAO ROQUE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

S E N T E N Ç A Vistos, Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 

nº 9.099/95. Intimada a parte promovente para dar andamento ao feito, 

deixou que o prazo se esvaísse sem qualquer manifestação nos autos. 

Tal conduta é suficiente para caracterizar o abandono do processo por 

parte daquele cujo interesse, em tese, deveria estar mais aflorado. 

Desnecessária a intimação pessoal da parte, porquanto é de se entender 

vigente entre ela e o seu advogado o princípio da confiança, fato bastante 

para dispensar tal diligência. Posto isso, é que julgo extinto o feito, sem 

resolução do mérito com fulcro na norma do art. 485, inciso III do CPC. 

Intime-se. Arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001890-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

S E N T E N Ç A Cuida-se de processo de execução, onde a parte 

exequente foi devidamente intimada para informar o endereço do 

executado e permaneceu inerte, consoante se infere de id. 31183632. 

Verifica-se, desde então, o feito encontra-se paralisado em cartório, há 

mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer providência da parte interessada. 

Com efeito, prescreve o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, o 

seguinte: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)” Por sua vez, o artigo 53, §4º da 

Lei nº 9.099/95, dispõe que: “Art. 53. A execução de título executivo 

extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao 

disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas 

por esta Lei. (...) § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor.” Diante do exposto, com fulcro no art. 485, III do 

CPC, c/c art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95 JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito. Preclusas as vias impugnativas e o exequente nada 

requerendo, remetam-se os autos ao arquivo. Sem Custas. Intimem-se e 

se cumpra. Cuiabá, 13 de abril de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016143-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE 

VIVENDAS MANOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON ARI SIKORSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

S E N T E N Ç A Cuida-se de processo de execução, onde a parte 

exequente foi devidamente intimada para informar o endereço do 

executado e permaneceu inerte, consoante se infere de ID. 31187636. 

Verifica-se, desde então, o feito encontra-se paralisado em cartório, há 

mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer providência da parte interessada. 

Com efeito, prescreve o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, o 

seguinte: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)” Por sua vez, o artigo 53, §4º da 

Lei nº 9.099/95, dispõe que: “Art. 53. A execução de título executivo 

extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao 

disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas 

por esta Lei. (...) § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor.” Diante do exposto, com fulcro no art. 485, III do 

CPC, c/c art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95 JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito. Preclusas as vias impugnativas e o exequente nada 

requerendo, remetam-se os autos ao arquivo. Sem Custas. Intimem-se e 

se cumpra. Cuiabá, 13 de abril de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1012355-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FELIX DA SILVA FERRAZ OAB - MT25685/O (ADVOGADO(A))

DANIELA FELIX DA SILVA FERRAZ OAB - 024.929.671-31 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA CRISTINA AMORIM SERAFIM (REQUERIDO)

MARILCE JOSE DA SILVA PERNET (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1012355-44.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: DANIELA FELIX 

DA SILVA FERRAZ RECLAMADO(A): MARILCE JOSE DA SILVA PERNET e 

outros S E N T E N Ç A Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 

38). Homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil e, de conseguinte, declaro 

extinto o presente processo, fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, 13 de abril de 2020. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012518-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA SILVA GOMES PINTO MENDES MORAGAS (REQUERENTE)

VICTOR GOMES PINTO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

AIR CANADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012518-24.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA CRISTINA SILVA GOMES PINTO MENDES MORAGAS, 

VICTOR GOMES PINTO DE MAGALHAES REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A., AIR CANADA Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, 

art. 38). As partes transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, 

solvendo, deste modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença, declarando 

extinto o processo com julgamento de mérito, com relação a reclamada AIR 

CANADA. Eventual inadimplemento do acordo deverá ser informado pela 

parte interessada. Prossiga-se com a ação com relação a reclamada GOL 

LINHAS AEREAS S.A. Intimem-se.Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007802-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MIRANDA PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes 

transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste 

modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença, declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Eventual inadimplemento deverá ser 

informado pela parte interessada. Intimem. Arquive-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020937-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YARA FATIMA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEUDES NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT4276-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes 

transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste 

modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença, declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Eventual inadimplemento deverá ser 

informado pela parte interessada. Intimem. Arquive-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005253-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETH VITORIO TAVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do 

art. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, 

o que faço com resolução de mérito. Expeça-se alvará judicial em favor da 

parte credora (Alvará n. 603702-P/2020). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias. Com o retorno do expediente, 

proceda a parte exequente com a entrega do documento na secretaria. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003612-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLE PRIMA GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE PRIMA GALVAO OAB - MT21478-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do 

art. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, 

o que faço com resolução de mérito. Expeça-se alvará judicial em favor da 

parte credora (Alvará n. 603708-9/2020). Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001005-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUANE MARTINS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Na presente 

reclamação, designada a sessão de conciliação, a parte Reclamante, 

embora regularmente intimada, deixou de comparecer à solenidade. É a 

suma do essencial. O decreto de extinção é medida de rigor. De efeito, 

conforme constou do termo da audiência de conciliação, a parte 

Reclamante não se fez presente, conquanto regularmente intimada. A 

consequência é a extinção do processo. Com efeito, os preceitos contidos 

nos artigos 9º e 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determinam que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Nesse sentido é o 

teor da seguinte decisão: Ementa “NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o 

processo, sem julgamento do mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 

9.099/95, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo, mesmo que tenha advogado constituído.” (TJDF – RJC 

052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. Juíza Haydevalda Sampaio – Public.: 

18.02.1997). Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. A respeito do tema, 

preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: “A lei exige que o autor 

compareça às audiências, pessoalmente. Por conseguinte, faltando o 

demandado a qualquer delas – a sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento –, sofre como conseqüência a extinção do 

processo, em sanção à sua contumácia, significando o abandono do 

processo. (Juizados Especiais Cíveis. Comentários à Lei 9.099, de 

26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos que houve equívoco ao grafar 

“demandado”, pois claramente o autor refere-se ao autor da demanda) 

Posto isso, com fundamento no art. 51, I, da lei 9.099/95, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Revogo eventual liminar 

deferida nos autos. Sem custas pela parte reclamante. Intimem-se. 

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012127-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FEIK BARROS JOAQUIM JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do 

art. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, 

o que faço com resolução de mérito. Expeça-se alvará judicial em favor da 

parte credora (Alvará n. 603711-9/2020). Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001563-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALYSTER RICHER SANTOS DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1001563-31.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: WALYSTER 

RICHER SANTOS DAMASCENO EXECUTADO(A): EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A SENTENÇA Vistos, Dispensado o 

relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes transigiram, conforme se 

verifica do acordo juntado, solvendo, deste modo, o litígio, com base no 

art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo 

anunciado por sentença, declarando extinto o processo com julgamento 

de mérito. Intimem-se. Após, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de abril de 

2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009012-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLITON FERREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis Em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009847-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA VIEIRA DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis Em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009252-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONISE TEOFILA FERRAZ (EXECUTADO)

KELLY CRISTIANE FERRAZ DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis Em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010876-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis Em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009456-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO SPAZIO CRISTALLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

EDITH JACKELINE DE OLIVEIRA MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis Em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009923-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELLE CRISTINA DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis Em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009536-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESMILIA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis Em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011212-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA ADRIELLI SANTANA CESAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis Em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011207-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINNY ALVES DE MENEZES TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis Em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011101-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE REIS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis Em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011261-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 
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devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis Em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011549-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA AGUILLAR COELHO (EXECUTADO)

ANDRE LUIS GUTIERRES PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis Em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009572-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO SPAZIO CRISTALLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LINO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis Em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011543-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE DIAS DA SILVA TURBINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO PINA PAIM EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis Em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012037-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO UNIVERSITARIO POLIENSINO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON CRISTYANO NUNES FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis Em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011989-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS MIGUEL SANTOS ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis Em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009716-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL BRISAS DO PARQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL BRISAS DO PARQUE CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis Em 

Substituição Legal
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012597-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO BOTELHO PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis Em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011643-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA CLAUDIA BARBOZA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis Em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012615-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIO CESAR DE SOUZA OLIVEIRA (EXECUTADO)

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis Em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007573-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVELINO LEMES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DA OPTOMETRIA LTDA - ME (REQUERIDO)

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ122539-A (ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação, Sala: 5ª JEC Data: 29/10/2019 Hora: 

10:10 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM) 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão aceitos pela 

requerida como verdadeiros os fatos alegados pela requerente na petição 

inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido oferecerá, na própria 

audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas e, se requerer perícia, formulará seus quesitos desde logo, 

podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do CPC). 3. O não 

comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e Julgamento, 

sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, com a 

condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do art. 

51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 13 de setembro de 2019 Gestora 

Judiciária Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009064-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR KLEIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Defiro o pedido de id 25660476. Designe-se nova 

audiência de conciliação e cite-se a parte reclamada, conforme requerido. 

Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis Em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016180-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

. Superintendente de Controle de Fiscalização de Trânsito da SEFAZ/MT 

(REU)

 

PROCESSO n. 1016180-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDRE LUIZ 

FERREIRA ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: QUECELE DE 

CARLI POLO PASSIVO: . Superintendente de Controle de Fiscalização de 

Trânsito da SEFAZ/MT FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 26/05/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA 
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TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016181-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LOPES DE MORAES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN NASCIMENTO SANTOS OAB - MT16995-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016181-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIEGO LOPES DE 

MORAES ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILLIAN 

NASCIMENTO SANTOS POLO PASSIVO: LOJAS RENNER S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

26/05/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018599-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO CUIABA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

TASSIANA ABUD CHAUD OAB - MT0009377 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA ADRIELLE VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Proceda-se a exclusão da patrona, conforme requerido. Cite-se a 

parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento 

da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra 

mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens 

e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada (art. 842 do CPC). Nos termos do que dispõe o art. 53, 

§1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação, advertindo a parte devedora que será em audiência o 

momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se e 

cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002666-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILIO. A. SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Preceitua o art. 18, I, da Lei 9.099/95 “A 

citação far-se-á: I - por correspondência, com aviso de recebimento em 

mão própria;”. Assim, não tendo sido a parte Reclamada pessoalmente 

citada, não há como aceitar a validade da citação, devendo ser expedido 

novo mandado de citação. Desta feita, designe-se nova audiência de 

conciliação e expeça-se mandado de citação. Intime-se. Juiz Adauto dos 

Santos Reis Em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020305-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILBENE SANTANA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis Em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020176-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILVALDO CANTANHEDE NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILVALDO CANTANHEDE NUNES OAB - MT19577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020517-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO GARDEN 3 AMERICAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MGA4 INCORPORACOES, CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA. 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021280-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DINAMICA - CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA LARA PINTO NUNES OAB - MT20285-O (ADVOGADO(A))

VERONICA TOLEDO DE ALMEIDA NEVES OAB - MT11616-B 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005880-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. LEMOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDS COMERCIO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Verifica-se que não foi possível a 

citação da reclamada. Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo 

de cinco dias, manifestar-se nos autos, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002305-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALCIDES SALAZAR MILLAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007120-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALBERTO CURVO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRACILENE DOS SANTOS CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Acolho o pedido de Id 25339878. 

Designe-se nova audiência. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Juiz Adauto 

dos Santos Reis

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016186-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUZENI PAIVA DE PAULA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

BELINATI PEREZ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016186-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EUZENI PAIVA 

DE PAULA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS 

ALEXANDRE SCHOFFEN POLO PASSIVO: BELINATI PEREZ e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

26/05/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004576-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT13028-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA PEDROSA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000677-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA SUELY OLIVEIRA BRUNO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

DECISÃO Determino a realocação do presente feito ao Juizado da 

Fazenda Pública. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016193-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BRUNO NOGUEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA AUXILIADORA DA SILVA ASSUNCAO OAB - MT22032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016193-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIO BRUNO 

NOGUEIRA BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JESSICA 

AUXILIADORA DA SILVA ASSUNCAO POLO PASSIVO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 26/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 14 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006056-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GASTRUM - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI FRANCISCO CAVALCANTE OAB - MT9435/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006361-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTAL D'AMERICA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MTM CONSTRUCOES LIMITADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006908-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006486-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SAO BENEDITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR FERREIRA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007281-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL COXIPONES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA ELIZABETH BUENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007249-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA DO FAVAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINETE MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007229-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MORRO DE SANTO ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLY SOUZA VITTORAZZI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 
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intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006719-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE NEVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007559-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALAN FINK SILVA DE CARVALHO (EXECUTADO)

ROSANGELA DUTRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006880-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007365-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL COXIPONES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA NUNES DO BOM DESPACHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007344-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA DO FAVAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007795-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PASCOAL MOREIRA CABRAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA BIAGIONI CLARO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006883-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ZENILDA DE FATIMA FEITOSA DA COSTA (EXECUTADO)

MOISES RIBEIRO DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007847-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PASCOAL MOREIRA CABRAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007762-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOMINGOS SAVIO BRANDAO LIMA JR. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DA SILVA CORREA LEITE (EXECUTADO)

DANIELA ROCHA BELARMINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007794-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDELL GALDINO LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007881-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PASCOAL MOREIRA CABRAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA CRISTINA CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008091-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DO EDIFICIO VERDES MATAS - AVMATAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT10151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARSON ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

LEANDRO ANTONIO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

LUDIO FRANK MENDES CABRAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007862-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PASCOAL MOREIRA CABRAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CORREA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 543 de 665



intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007914-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PASCOAL MOREIRA CABRAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON RICHARD REGOLIN (EXECUTADO)

LAURIZANGELA SILVA CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008038-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YASMIM LEITE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008226-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUSELI DE FATIMA NUNES BORDIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT5776-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008348-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO BELVEDERE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA TAYSE KUHNEN SULAS OAB - MT8658/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO COSTA BARROS (EXECUTADO)

HOZANA CARLOS ALENCAR BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008097-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DO HORTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UINE CARVALHO SOUZA FRAPORTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016201-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON RODRIGUES DE GODOI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO DE PAULA MILHOMEM OAB - MT17720-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016201-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MILTON 

RODRIGUES DE GODOI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRENNO DE 

PAULA MILHOMEM POLO PASSIVO: CARLOS ROBERTO DA SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

26/05/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016208-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ANTONIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1016208-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITA 

ANTONIA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAITON LUIZ 

PANAZZOLO, ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

26/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016213-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE REIS SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

BARBARA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT25407/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LESTE TUR VIAGENS, TURISMO E ENCOMENDAS LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1016213-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDRE REIS 

SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BARBARA NASCIMENTO 

MOLINA, CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO POLO 

PASSIVO: LESTE TUR VIAGENS, TURISMO E ENCOMENDAS LTDA - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

26/05/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013055-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU (REQUERENTE)

NATANNY ELIDA DE OLIVEIRA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPAGNIE NATIONALE ROYALAIR MAROC (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SABRINA LIMA LE SENECHAL ALVES OAB - SP414827 (ADVOGADO(A))

WESLEY OLIVEIRA DO CARMO ALBUQUERQUE OAB - SP330584 

(ADVOGADO(A))

CAROLINE RIBEIRO VIANA OAB - SP414130 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

DESPACHO Intime-se a parte executada para que proceda ao pagamento 

da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida 

ao valor da condenação à multa de 10% (dez por cento), prevista no 

artigo 523, §1º, do CPC. Cumprida a obrigação, intime-se a parte adversa 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos, sob pena de 

preclusão. Não cumprida à obrigação, retorne os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013055-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU (REQUERENTE)

NATANNY ELIDA DE OLIVEIRA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPAGNIE NATIONALE ROYALAIR MAROC (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SABRINA LIMA LE SENECHAL ALVES OAB - SP414827 (ADVOGADO(A))

WESLEY OLIVEIRA DO CARMO ALBUQUERQUE OAB - SP330584 

(ADVOGADO(A))

CAROLINE RIBEIRO VIANA OAB - SP414130 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

DESPACHO Intime-se a parte executada para que proceda ao pagamento 

da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida 

ao valor da condenação à multa de 10% (dez por cento), prevista no 

artigo 523, §1º, do CPC. Cumprida a obrigação, intime-se a parte adversa 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos, sob pena de 

preclusão. Não cumprida à obrigação, retorne os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016227-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIPO JULIAO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME MELQUIADES DA SILVA (REU)

CELIA MARIA DO NASCIMENTO (REU)

 

PROCESSO n. 1016227-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDIPO JULIAO DE 

ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAVID DA SILVA BELIDO 

POLO PASSIVO: GUILHERME MELQUIADES DA SILVA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

26/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016235-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNETY GODOY DE FIGUEIREDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO E SILVA OAB - MT0011932A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. P. C. CONCEICAO BEZERRA - ME (REQUERIDO)

PRISCIELY DOS SANTOS SARAIVA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016235-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDNETY GODOY 

DE FIGUEIREDO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO 

FIGUEIREDO E SILVA POLO PASSIVO: T. P. C. CONCEICAO BEZERRA - ME 

e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 26/05/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 14 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016237-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA CALLEJAS REICHERT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO CANDIA OAB - MT19648/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1016237-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA LUCIA 

CALLEJAS REICHERT ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODOLFO 

CANDIA POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 26/05/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016241-51.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY VITORIA ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016241-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EMILLY VITORIA 

ESPIRITO SANTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAITON LUIZ 

PANAZZOLO, ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR POLO PASSIVO: 

BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 26/05/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016120-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE DE ALMEIDA CARDOZO CANDIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emendar a inicial apresentando extrato recente indicando o referido 

desconto indevido alegado na inicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016201-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON RODRIGUES DE GODOI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO DE PAULA MILHOMEM OAB - MT17720-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no prazo de 10 (dez) 

dias, para emendar a inicial com substabelecimento devidamente assinado. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009764-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO JOSE BETT CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA OAB - MT14506-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Remeta-se o feito para sentença. Cumpra-se. Juiz Adauto 

dos Santos Reis

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003728-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RAIMUNDO BORGES DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

M. R. BORGES DE SOUZA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Para o deferimento da tutela antecipada exige-se à 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do 

CPC). Acerca de referidos requisitos, leciona o mestre Humberto Theodoro 

Júnior que “inequívoca é a prova capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada. A verossimilhança 

refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em torno de todo o quadro 

fático invocado pela parte, não apenas quanto à existência de seu direito 

subjetivo, mas, principalmente, no relativo ao perigo de dano e sua 

irreparabilidade”. (in Processo Cautelar, 20ª ed., Editora Universidade de 

Direito, pág. 452). Analisados os documentos trazidos com a inicial, não 

vislumbro elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo capaz de convencer em 

um juízo de cognição sumária a verossimilhança das alegações declinadas 

na exordial. Assim, diante do contexto fático que se apresenta nos autos, 

tenho que o pleito autoral ainda ressente de maior dilação probatória, o 

que por certo será realizado no decorrer da instrução processual, não se 

mostrando possível, neste momento processual. Nesse sentido o 

entendimento jurisprudencial a seguir transcrito: “Inexistindo prova 

inequívoca que impeça se convença o Juiz da verossimilhança da 

alegação e havendo necessidade da produção de prova descabe a 

outorga da tutela antecipada”. (Ac. un. Da Câm. do 2º TACivSP de 

29.10.1996, no Ag 466.123-00/0, rel. Juiz Adail Moreira; Adcoas, de 

30.12.1996, n. 8.152.428). Pelo exposto, não preenchendo os requisitos 

necessários à concessão da medida perquirida, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, vindicado pela parte Reclamante. Anoto, outrossim, 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor da reclamante, devendo a 

reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo. No mais, designe-se 

audiência de conciliação. Pelo mesmo mandado, cite-se a parte Requerida 

para querendo contestar, no prazo legal, indicando-se provas, sob pena 

de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela 

Requerente, caso não seja a ação contestada. Intime-se. Cumpra-se. Juiz 

Adauto dos Santos Reis Em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1017956-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESMAEL BENEDITO SOARES MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES OAB - MT14943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANECAP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

S E N T E N Ç A Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

proposta por ESMAEL BENEDITO SOARES MARTINS em desfavor de 

SANECAP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL e MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ/MT. Após detida análise dos autos e seus documentos, 

percebe-se que a pretensão da parte reclamante é o cumprimento da 

sentença proferida em outro processo, em que determinou pagar ao 
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exequente o valor de R$ 506,90 (quinhentos e seis reais e noventa 

centavos) à título de repetição de indébito e R$ 6.780,00 (seis mil, 

setecentos e oitenta reais) á título de indenização por danos morais . 

Porém, em se tratando de cumprimento de ordem judicial, eventuais 

desdobramentos referentes à impossibilidade de seu cumprimento deverá 

ser objeto de apreciação nos próprios autos, em sede de cumprimento de 

sentença. Corroborando: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. LIMINAR 

CONCEDIDA EM OUTRO PROCESSO, VEDANDO A POSSIBILIDADE DE 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. ANTE O 

DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR, DEVERÁ O AUTOR POSTULAR NOS 

PRÓPRIOS AUTOS O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

COMINAÇÃO DE ASTREINTES OU EVENTUAL CUMPRIMENTO DA DECISÃO 

QUE A TENHA FIXADO. DESCUMPRIMENTO QUE NÃO GERA DANOS 

MORAIS; EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO, 

NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO PREJUDICADO. 

(Recurso Cível N° 71006457576, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 29/06/2017). Ante o 

exposto, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei n° 9.099/95, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o 

arquivamento dos autos após o decurso do prazo recursal. Sem custas 

ou honorários, nesta fase, inexistente litigância de má-fé. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis Em substituição 

legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018902-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO DE SOUZA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO YEGROS PEREIRA OAB - MT8574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018902-37.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PAULINO DE SOUZA COELHO REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. S E N T E N Ç A I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Sem preliminares, passo ao mérito. II – 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. O reclamante alega ser cliente da 

empresa demandada por meio dos serviços de telefonia móvel referente à 

linha nº (65) 9 9648-6900. Aduz que em setembro de 2019, sua linha 

móvel fora bloqueada indevidamente. Afirma ainda que desconhece o 

motivo do bloqueio tendo em vista que a conta do mês de setembro fora 

devidamente adimplida. Assim, em decorrência do bloqueio indevido da 

linha tal fato lhe causou transtornos, razão pela qual requer o 

restabelecimento da linha bloqueada, a condenação pelos danos morais 

sofridos, bem como a condenação por repetição do indébito. Em sede de 

contestação a Reclamada alega que não cometeu nenhum ilícito, uma vez 

que o Reclamante era titular de linha telefônica móvel, com o Plano “VIVO 

CONTROLE DIGITAL 1,5 GB” (1101879447 ) em 31/10/2018, que diante do 

atraso no pagamento da fatura a partir de setembro de 2019 houve a 

suspensão devida por inadimplência, inexistindo dever de indenizar. Não 

obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus 

da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte 

reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil/2015. 

Analisando o processo e os documentos a ele acostados na inicial, 

verifica-se que o reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe competia, art. 373, I do CPC, posto que não trouxe provas de que tenha 

efetuado o pagamento da fatura do mês de setembro. Ademais, pelo 

próprio extrato da conta fornecido pelo Reclamante este demonstra que a 

fatura do mês de setembro/2019 está em atraso ID 26637858. Ressalto 

que no ID 26637859 e ID 26637860 somente constam os pagamentos das 

faturas dos meses de agosto e outubro/2019. Considerando a ausência 

de provas de pagamento, ante as provas trazidas em contestação, 

vislumbro a ausência de verossimilhança nas alegações do autor, razão 

pela qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PAGAMENTO DE 

FATUTRAS EM ATRASO. BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA POR 

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS 

PEDIDOS AUTORAIS. INADIMPLEMNTO DA PARTE AUTORA QUE ENSEJOU 

O BLOQUEIO TEMPORÁRIO DA LINHA TELEFÔNICA CONTRATADA. 

SENTENÇA QUE SE MANTÉM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- 

Parte autora alegou que a ré suspendeu indevidamente a prestação de 

serviço telefônico. 2- Atraso no pagamento das faturas que ensejou o 

bloqueio temporário da linha telefônica. 3- Parte autora não produziu prova 

mínima contitutiva do direito alegado, em consonância com o art. 373, I do 

CPC. 4- Aplicação da súmula 330 do TJRJ. 5- Sentença que não merece 

reforma. 6- Recurso interposto conhecido e improvido. (TJ-RJ - APL: 

00232981420178190004, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO 

NEVES, Data de Julgamento: 17/12/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL) Dessa 

feita, o conjunto probatório evidencia que se da relação contratual revela 

alguma irregularidade, esta se pauta no agir do Reclamante que não quitou 

a fatura em atraso, não podendo se beneficiar da sua própria torpeza. III – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo 

Reclamante, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em 

julgado desta decisão. REVOGO a liminar concedida. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, nesta fase, (arts. 54 e 55), Lei 

9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. 

Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015796-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELIS MOREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015796-67.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALDELIS MOREIRA DOS REIS REQUERIDO: SDB 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA S E N T E N Ç A I – RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, 

cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, assim, estando os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização para o 

fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Ressalto ainda que na oportunidade da audiência de conciliação as partes 

não manifestaram interesse na realização de audiência de instrução e 

julgamento em razão da ausência de necessidade de produção de prova 

testemunhal, o que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. II- MÉRITO Trata-se de 

reclamatória em que a autora postula a condenação do demandado a 

pagar-lhe indenização por danos materiais e morais, em virtude de furto de 

objetos no interior do automóvel que estava sob a sua posse, no momento 

em que este se encontrava no estacionamento privativo oferecido pela 

empresa ré, enquanto fazia compras. Em sua contestação, o reclamado 

sustenta que não houve falha alguma na prestação de serviço, visto que 

não há qualquer mecanismo de defesa para coibir tal suposta ação, já que 

não há tampouco sinais de arrombamento, nem mesmo informações do 

ocorrido no momento do fato. Pugna, ao final, pela improcedência da ação. 

Analisado o processo e os documentos que o instruem, contato que a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 547 de 665



reclamante não produziu prova suficiente dos fatos constitutivos de seu 

direito. Acompanha a inicial apenas o comprovante de pagamento e boletim 

de ocorrência. Salienta-se que tal situação demandaria atitude por parte 

da autora, tais como, tomada de fotografias, o testemunho de clientes do 

estabelecimento presentes no local, além da prova de contato mantido com 

o funcionário responsável pelo estacionamento e equipe de segurança, o 

que não ocorreu, pelo menos naquele momento, como era de se esperar. 

Cumpre salientar que o Boletim de Ocorrência, consiste em documento 

unilateral, não constituindo elemento probatório capaz de, por si só, 

corroborar a versão autoral. Em que pese à inversão do ônus da prova, tal 

fato não retira da parte reclamante o ônus de trazer aos autos prova 

mínima de suas alegações. Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter 

absoluto. No caso, negando a empresa reclamada a inexistência do 

sinistro noticiado na inicial, não cabe inversão do ônus da prova, porque 

não se pode exigir da ré a produção de prova negativa, tendo em vista se 

afigurar impossível provar-se a não ocorrência de um determinado fato. 

Ademais, cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de 

Processo Civil. Aliado a isto, o reclamante renunciou ao direito de produzir 

prova testemunhal, como se observa no Termo de Audiência de 

Conciliação colacionado no ID 27615237, não havendo como se afirmar a 

ocorrência do efetivo dano diante da escassez de prova no processo. 

Desta feita, o contexto probatório realizado pela autora não é suficiente 

para demonstrar que o furto dos bens relacionados na inicial tenha 

ocorrido no estacionamento do réu. A propósito: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. FURTO DE PERTENCES DO INTERIOR DO VEÍCULO EM 

ESTACIONAMENTO DE SHOPPING. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA 

OCORRÊNCIA DO FURTO. INTELIGÊNCIA DO ART.373, I, DO NCPC. 

INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÕES NÃO 

DOTADAS DE VEROSSIMILHANÇA. DEVER DE INDENIZAR NÃO 

CONFIGURADO. 1. Recorreu a parte autora da decisão que julgou 

improcedente o pedido de indenização por danos materiais, decorrente de 

suposto furto de notebook e outros pertences, do interior do veículo, nas 

dependências do estacionamento do réu. 2. O autor não demonstrou que, 

no dia 28.10.2015, estacionou seu veículo no estacionamento do réu, nem 

que em seu interior havia um notebook da marca Apple, um aparelho GPS, 

mouse do computador e documentos pessoais. 2. Salienta-se que tal 

situação demandaria atitude por parte ao autor, tais como, tomada de 

fotografias, o testemunho de clientes do estabelecimento presentes no 

local, além da prova de contato mantido com o funcionário responsável 

pelo estacionamento e equipe de segurança, o que não ocorreu, pelo 

menos naquele momento, como era de se esperar. 3. Ademais, chama a 

atenção que o veículo estaria com o alarme e as travas das portas 

acionadas e que não teria apresentado qualquer sinal de arrombamento, 

como relatou o autor. 4. A inversão do ônus da prova tem cabimento em 

certa medida, somente quando a parte ré está em condições de produzir a 

prova necessária, o que não é o caso dos autos. Não é possível exigir 

que a ré prove que o autor esteve no supermercado e nem que no interior 

do veículo havia ou não os bens supostamente subtraídos. 5. Dessa 

forma, considerando a ausência de verossimilhança nas alegações do 

autor, há de ser julgado improcedente o pedido, pois não logrou 

demonstrar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito alegado, 

a teor do que preconiza o art.373, I, do NCPC. Não se verificando o 

alegado cerceamento de defesa. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006362842, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, 

Julgado em 25/10/2016). III- DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados pelo reclamante. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga do 5º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007360-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANNIE LOUINE BEZERRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA PALOMO FERNANDES OAB - MT26397/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007360-22.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANNIE LOUINE BEZERRA SOARES REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A S E N T E N Ç A I- RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Sem 

preliminares, passo à análise do mérito. Inicialmente, cumpre destacar que, 

no caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, assim, 

estando os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. II- MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. A Reclamante alega na petição inicial ser aluna do curso 

de Engenharia Elétrica, cujo ingresso ocorreu em 2014 no campus UNIC 

BARÃO. Aduz que faltando 01 (um) mês para colação de grau, recebeu 

e-mail da coordenadora do curso, informando que estava reprovada na 

matéria de ED – Ciência, Tecnologia e Sociedade, haja vista não ter 

cursado a matéria através de aulas e exercícios on-line (ED – estudo 

dirigido). Informa que havia solicitado para a Requerida que incluísse todas 

as matérias de ED em seu portal do aluno, aduzindo não haver lógica não 

cursar a matéria sabendo que iria se formar naquele semestre. Aduz, 

ainda a Requerente fora obrigada a investir o valor de R$ 1.010,97 (mil e 

dez reais e noventa e sete centavos) para cursar em sala especial a 

matéria que tem o custo de R$ 90,00 (noventa reais), não tendo a 

Instituição Requerida dado outra solução para a Requerente, razão pela 

qual optou por pagar o referido valor e se formar. Por tais razões, pugna 

ao final pela restituição em dobro da quantia paga para a realização da 

matéria. E ainda requer a condenação em danos morais por suposta falha 

da prestação de serviço. A Reclamada, em sua defesa, alega que o 

Estudo Dirigido depende única e exclusivamente da dedicação de cada 

aluno. A avaliação é feita ao final de cada semestre, sendo proporcionado 

ao aluno avaliado revisar suas respostas antes do envio final da 

avaliação. Aduz que a Reclamante tinha pleno conhecimento de que 

deveria cursar a matéria de ED - Ciência, tecnologia e Sociedade, pois 

cabe ao aluno as alterações e confirmação de sua grade de horário a ser 

cursada em cada semestre, inexistindo qualquer dever de indenizar. 

Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifico que 

consta no “Manual ED - Formação Geral”, que cada aluno escolhe as 

matérias disponíveis a serem cursadas a cada semestre. Inclusive, o 

fechamento da grade de horário de cada semestre depende de 

confirmação feita pelo aluno. Necessita elucidar, consoante demonstrado 

em peça contestatória que a reclamante desde o 1º semestre vem 

reprovando das matérias que são disponibilizadas por E.D (Estudo 

dirigido), vindo a realizá-las novamente, em ocasiões diferentes, durante a 

sua graduação. Nesse diapasão, verifica-se claramente no referido 

documento quais as matérias que a Reclamante deveria cursar na 

faculdade, e dentre elas constava a disciplina de ED – Ciência, Tecnologia 

e Sociedade. Destaco também que cabia à aluna ter exigido que fosse 

incluída no plano de estudo semestral no decorrer do curso a matéria, o 

que não restou demonstrado nos autos. Assim, analisando o processo e 

os documentos a ele acostados na inicial, verifica-se que a reclamante 

não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, art. 373, I do 

NCPC. Sendo assim, concluo que a Reclamada agiu corretamente ao 

autorizar a Reclamante colar grau somente após ter cursado todas as 

disciplinas exigidas em seu plano de estudo e aproveitamento, inclusive a 

matéria ED – Ciência, Tecnologia e Sociedade, desincumbindo-se do ônus 

probatório que lhe competia (art. 373, II do CPC). Diante disso, tenho que 
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não prospera o pedido de indenização por danos materiais e morais 

pleiteados na presente demanda. III- DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante extinguindo o 

feito com resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

arquive-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana 

Pasinato Gomes Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006938-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BERTELLI SOBRINHO (REQUERENTE)

LUIZ PEDRO SOBRINHO (REQUERENTE)

SONIA MARIA BERTELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA JESUS DEL POSSO OAB - MT23794/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE SANTANA NEVES (REQUERIDO)

REINALDO BALBINO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA OAB - MT12487-B (ADVOGADO(A))

ROSA APARECIDA SILVEIRA MARTINS OAB - MT20384/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006938-47.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SONIA MARIA BERTELLI, LUIZ PEDRO SOBRINHO, JOAO 

PAULO BERTELLI SOBRINHO REQUERIDO: REINALDO BALBINO DA SILVA, 

ELIETE SANTANA NEVES S E N T E N Ç A I – RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, consoante preconiza o art. 38 da Lei 9.099/95. Sem preliminares, 

passo ao mérito. II – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, o caso comporta julgamento antecipado. Assim, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A 

parte Autora alega ser credora de débitos oriundos do não adimplemento 

de aluguel, bem como dos danos relativos à estrutura do imóvel que não 

foi entregue nas condições recebidas pela Reclamada. Afirma que 

celebrou com o primeiro Requerido contrato de locação de imóvel 

residencial, do imóvel situado na Rua 153, Quadra 155, casa 09, CPA IV, 

4ª Etapa, na cidade de Cuiabá/MT, com início em 10/11/2012 e término em 

10/11/2015 , contudo o referido contrato foi tacitamente prorrogado, 

estendendo-se até o dia 30/12/2018. Aduz, que os reclamados não 

quitaram o último mês de aluguel no valor de R$800,00 (oitocentos reais), 

bem como os Requerentes foram obrigados a desembolsar o valor de 

R$9.487,22 (nove mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e dois 

centavos) referentes as despesas suportadas, pois os Reclamados 

entregaram o imóvel com avarias. O Reclamado, em sede de contestação, 

alega que solicitou a Reclamante que realizasse vistoria no imóvel, haja 

vista ser velho, contudo, em todo período de locação não fora realizado o 

laudo de vistoria. Aduz ainda que a Autora não demonstrou – por foto ou 

laudo – em que condições o imóvel fora entregue no início da locação, 

logo, não há prova das avarias que o Reclamado tenha promovido em seu 

imóvel. Pois bem. Verifico que razão parcial assiste a parte Autora. 

Quanto à alegação de pendência com relação ao pagamento de aluguel, 

verifica-se que a parte Reclamada não contestou tal fato, de modo que 

incorreu em confissão ficta, logo entendo ser devido o pagamento à título 

de aluguel no valor de R$ 961,26 (Novecentos e sessenta e um e vinte e 

seis centavos), referentes ao aluguel do mês de Dezembro de 2018. No 

que tange ao pedido de condenação dos Reclamados ao pagamento dos 

danos materiais causados no imóvel, verifica-se que não restou 

demonstrado que os Reclamados não tenham entregado o imóvel no 

estado em que recebeu. Consigna-se que é ônus do Locador comprovar 

os danos causados no imóvel, o que não restou demonstrado por 

ausência de vistoria pré-contratual e pós-contratual. Nesse sentido: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE EVENTUAIS ESTRAGOS EM 

IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO - FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DE QUE OS ALEGADOS ESTRAGOS OCORRERAM NO 

PERÍODO DA LOCAÇÃO - FALTA DE VISTORIA INICIAL E VISTORIA FINAL 

SEM A NOTIFICAÇÃO DO INQUILINO - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - 

APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA. A falta de vistoria inicial 

e da prova de que os estragos ocorreram no período da locação, torna 

improcedente o pedido de cobrança de eventuais danos no imóvel 

supostamente causados pelo inquilino. A prova dos danos materiais há 

que ser inconteste, vale dizer, devidamente demonstrada, sob pena de 

não ser acolhido o pedido em que se busca obter eventual reparação por 

danos materiais, porquanto estes não se presumem. (TJ/MT - N.U 

0000339-67.2011.8.11.0041, Ap 92266/2017, DES.GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017). Ementa: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. 

ALEGAÇÃO DE AVARIAS NO IMÓVEL LOCADO. AUSÊNCIA DE 

VISTORIAS PRÉVIA E POSTERIOR PARA FAZER CERTOS OS DANOS 

ALEGADOS. FOTOGRAFIAS QUE NÃO SERVEM PARA DEMONSTRAR A 

ORIGEM DOS DANOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71008300105, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 13/03/2019). Ementa: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO 

DE IMÓVEL. SUPOSTAS AVARIAS CAUSADAS PELO LOCATÁRIO. 

AUSÊNCIA DE VISTORIA. ESTADO ANTERIOR DO IMÓVEL NÃO 

DEMONSTRADO. AUTORA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR 

OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, 

DE ACORDO COM O ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007410509, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado 

em 22/02/2018). Conforme se evola, cabe ao locador comprovar o estado 

anterior e posterior do imóvel locado, prova esta que não se desincumbiu 

a parte Autora, art. 373, I, do Código de Processo Civil. Desse modo, não 

se afigura a hipótese de condenação em danos materiais e morais, haja 

vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo 

suficiente à configuração da pretensão autoral. III – DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos constantes na inicial e o 

faço para: CONDENAR os reclamados, ao pagamento do valor de 961,26 

(Novecentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos), referentes 

ao aluguel do mês de Dezembro de 2018, acrescidos de juros de 1% ao 

mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE desde o vencimento da dívida. Sem custas 

e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga do 5º Juizado Especial 

Cível da Capital VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005966-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE FATIMA MARQUES MALHEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA MOURA OAB - MT13132-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANA OLIVEIRA MOURA OAB - MT20379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS HARGER OAB - MG126352 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005966-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SOLANGE DE FATIMA MARQUES MALHEIROS REQUERIDO: 

AGEMED SAUDE S/A SENTENÇA I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, 
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conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Inicialmente ressalto que a reclamada, 

fora devidamente citada (ID 24795703 ), Cumpre esclarecer que nos 

Juizados Especiais à revelia somente é decretada quando a parte 

reclamada deixa de comparecer em audiência e a confissão ficta somente 

se aplicar diante da inércia quanto à apresentação da peça de defesa. 

Passo a decidir a ação, com supedâneo no art. 23 da LJE. II- MÉRITO No 

caso vertente a Reclamada apenas incorreu, em confissão ficta, uma vez 

que deixou de contestar a ação e de impugnar os documentos acostados 

à petição inicial, pelo que incide a presunção de veracidade dos fatos 

alegados na peça inaugural, documentos estes que comprovam à 

saciedade a ilicitude praticada pela Reclamada que negou a cobertura de 

exames a Reclamante e ao seu dependente. Evidencia-se, pois, falha na 

comunicação por parte da demandada que gerou todos os transtornos 

reportados pela autora e devidamente comprovados por meio dos 

documentos colacionados aos autos. Portanto, merece acolhimento o 

pedido de indenização por danos morais, tendo em vista que em se 

tratando de plano de saúde a contratação é feita com base no princípio da 

boa fé, ou seja, a parte contratante segurada, espera que tenha pronto 

atendimento no momento que necessitar de modo estar coberta com o 

plano contratado. Os danos morais, nessas circunstâncias, são inerentes 

à própria frustração, decorrendo daí o dever de indenizar, sem exigir 

qualquer outro elemento complementar para sua demonstração. Dessa 

forma, é fato notório o abalo psicológico que sofre a usuária de plano de 

saúde ante a impossibilidade de realizar exame médico, situação que afeta 

o equilíbrio psicológico do indivíduo e caracteriza o dever de indenizar, 

pois ultrapassado o mero dissabor no trato das relações sociais, 

importando em desrespeito ao princípio da dignidade humana e, como tal, 

atingindo os direitos à personalidade do qual integra este. A corroborar: 

PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE ATENDIMENTO – REALIZAÇÃO DE 

EXAMES - PAGAMENTO DE DESPESAS – PRONTO ATENDIMENTO - 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – 

CONDENAÇÃO – QUANTUM ADEQUADO – JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL - HONORÁRIOS MANTIDO – 

RECURSO DESPROVIDO. Incorre em ato ilícito a indevida recusa de 

cobertura do procedimento de situação emergencial em pronto 

atendimento, inclusive com pedido de realização de exames. A medida de 

melhor justiça impõe a condenação no dever de arcar com as despesas 

referentes ao procedimento que se insere em caráter de emergência e 

urgência. In casu, há nexo de causalidade entre a conduta de recusa da 

cobertura e o resultado suportado pela segurada, como transtorno, 

angústia, abalo psicológico de monta. O arbitramento do valor da 

indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os 

aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, 

atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão 

e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Sendo a 

responsabilidade decorrente de relação contratual os juros moratórios 

incidem a partir da citação válida e a correção monetária da sentença. Os 

honorários advocatícios arbitrado estão em consonância com o dispositivo 

legal, não merecendo modificação, visto que considerados os requisitos 

advindos da lei processual civil. (Ap 53914/2015, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/07/2015, 

Publicado no DJE 14/07/2015) (TJ-MT - APL: 00000238820108110041 

53914/2015, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data 

de Julgamento: 08/07/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

14/07/2015) III- DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados na ação, e o faço para CONDENAR a reclamada a indenizar a 

reclamante pelos danos morais por ela suportado, no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE 

a partir da presente decisão e acrescido de juros legais a partir da 

citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase 

(LJE, arts. 54 e 55). Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza 

Leiga do 5º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis 

Juiz de Direito

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002398-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA GUIMARAES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES OAB - MT26941/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  V i s t o s .  P r o c e s s o : 

1002398-53.2019.8.11.0001. REQUERENTE: DANIELLA GUIMARAES 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Trata-se de Ação de indenização por danos morais, 

formado pelas partes acima indicadas. Compulsando os autos, constato 

que a parte recorrente, Daniella Guimarães Oliveira, deixou de aportar ao 

feito prova de sua hipossuficiência financeira, o que impossibilita a 

concessão do pleito, neste momento. Ressalto que compete a parte 

comprovar a insuficiência de recurso, conforme disposto no artigo 5º, 

Inciso LXXIV, da Constituição Federal: Art. 5º Todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, intime-se o 

Recorrente para, no prazo de 48 horas, aportar ao feito a cópia da 

declaração de imposto de renda mais recente para comprovar sua 

hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Decorrido o prazo acima estipulado, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. Às providências. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004689-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO BOMFIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1004689-89.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: JOSE APARECIDO BOMFIN 

Despacho Vistos Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 
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havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, 

servindo o presente como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003697-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AREL IUGA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELBE RAFAEL COSTA PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1003697-31.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

AREL IUGA LTDA - ME EXECUTADO: WELBE RAFAEL COSTA PINHEIRO 

Despacho Vistos Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, 

servindo o presente como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003697-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AREL IUGA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELBE RAFAEL COSTA PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1003697-31.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

AREL IUGA LTDA - ME EXECUTADO: WELBE RAFAEL COSTA PINHEIRO 

Despacho Vistos Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, 

servindo o presente como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004846-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SIQUEIRA NEGRAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISIS FERNANDA GARCIA GONZALEZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004846-96.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ALINE SIQUEIRA NEGRAO EXECUTADO: ISIS FERNANDA 

GARCIA GONZALEZ DECISÃO VISTOS Trata-se de Ação de Cobrança 

formada pelas partes acima indicadas. O requerente requer a citação do 

requerido no endereço indicado na ID 28673596. Diante da ausência de 

localização do demandado, DEFIRO o pedido do autor e DETERMINO a 

redesignação da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o requerido 

no endereço indicado na ID 28673596 para comparecer na audiência, 

consignando-se as advertências legais. Consigne-se, ainda, que o prazo 

de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)

-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se, servindo o presente como carta de 

citação. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008785-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYTON RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  V i s t o s .  P r o c e s s o : 

1008785-84.2019.8.11.0001. REQUERENTE: KLEYTON RODRIGO DE 

OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Trata-se de Ação de inexistência de relação jurídica c/c reparação por 

danos, formado pelas partes acima indicadas. Compulsando os autos, 

constato que a parte recorrente, Kleyton Rodrigo de Oliveira Silva, deixou 

de aportar ao feito prova de sua hipossuficiência financeira, o que 

impossibilita a concessão do pleito, neste momento. Ressalto que compete 

a parte comprovar a insuficiência de recurso, conforme disposto no artigo 

5º, Inciso LXXIV, da Constituição Federal: Art. 5º Todos são iguais perante 

a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 
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aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, intime-se o 

Recorrente para, no prazo de 48 horas, aportar ao feito a cópia da 

declaração de imposto de renda mais recente para comprovar sua 

hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Decorrido o prazo acima estipulado, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. Às providências. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010586-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FERNANDES DE ALMEIDA LIBERATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA BORGES OAB - MT26561-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LEANDRO DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1010586-35.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

MARCIA FERNANDES DE ALMEIDA LIBERATO EXECUTADO: MARCIO 

LEANDRO DE PAULA Despacho Vistos Trata-se de Ação de Execução de 

Título Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. Recebo o 

aditamento da exordial. I - Cite-se a parte executada, observando o nome 

do devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a 

parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os 

autos conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não 

havendo pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de 

penhora via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas 

online. IV – Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD 

formulado na petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo 

de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente como carta de citação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016175-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016175-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VINICIUS SOUZA 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 28/05/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005916-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA SEIXAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1005916-17.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

RAFAELA SEIXAS DA SILVA REQUERIDO: MM TURISMO & VIAGENS S.A, 

TAM LINHAS AÉREAS S/A DECISÃO Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, formado pelas 

partes acima indicadas. A parte autora alega que o requerido alterou os 

horários do seu voo, sem nenhuma justificativa. Assevera que a alteração 

do voo ocasionou o aumento da duração do voo. Requer, em tutela de 

urgência, que a requerida junte ao feito o localizador NEJMNX. Pleiteia, 

ainda, a inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, recebo o feito e reconheço a conexão com os autos 

n. 1005910-10.2020.8.11.0001. Para a concessão do pedido de urgência é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Analisando os autos, 

constato que a pretensão do autor não merece prosperar, porquanto 

inexiste prova hábil que demonstre a recusa da empresa em fornecer o 

extrato localizador NEJMNX, Ademais, inexiste o prejuízo para o caso de 

concessão ao final. Assim, necessário aguardar a dilação probatória para 

a elucidação dos fatos indicados na exordial, A presente demanda se 

trata de relação de consumo, sendo necessária a inversâo do ônus da 

prova para possibilitar o equilíbrio entre as partes. Diante do exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência por ausência dos requisitos 

legais. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo o requerido 

juntar ao feito os documentos relacionados ao objeto da lide. DESIGNE-SE 

audiência de conciliação. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 5 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Proceda-se ao apensamento dos autos n: 

1005910-10.2020.8.11.0001. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004268-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BRAGA ROSLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENEU ALCEU ROSLER OAB - RS32801 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REU)

POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1004268-02.2020.8.11.0001. AUTOR: 

THIAGO BRAGA ROSLER REU: POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO 

LTDA, EBAZAR.COM.BR. LTDA DESPACHO Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais, formado pelas partes acima indicadas. O 

autor requer a redesignação da audiência de conciliação. Analisando os 

autos, constato que a audiência fora designada para o dia 19/03/2020, 

não sendo realizada em decorrência da suspensão do ato determinado na 

Portaria n. 249/2020 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Posto isso, 

constato a perda do objeto do pedido. Remeta-se os autos para a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 552 de 665



Secretaria, a fim de aguardar a suspensão do prazo e redesignar novo 

ato. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013416-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO FRANCISCO DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013416-71.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: 

ROGERIO FRANCISCO DE ARRUDA DESPACHO Vistos etc, Trata-se de 

Ação de Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes acima 

indicadas. Ante a ausência de citação da parte executada, intime-se o 

credor para atualizar o endereço, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento do feito. Devendo observar a portaria conjunta de 

N°281/2020 do Tribunal de Justiça. Às providências. Dr. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012932-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER ETERNO DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012932-22.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES 

EXECUTADO: WAGNER ETERNO DE CAMPOS DESPACHO Vistos Trata-se 

de Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I 

- Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o 

pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Devendo observar a portaria 

conjunta de N°249/2020 do Tribunal de Justiça. Cumpra-se, servindo a 

cópia deste despacho como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012942-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE MARIA DA SILVA MEDEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012942-66.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES 

EXECUTADO: JANE MARIA DA SILVA MEDEIROS DESPACHO Vistos 

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima 

indicadas. I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e 

o pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Devendo observar a portaria 

conjunta de N°249/2020 do Tribunal de Justiça. Cumpra-se, servindo a 

cópia deste despacho como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005830-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILEIDE DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005830-46.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP EXECUTADO: 

MARILEIDE DE JESUS Vistos Trata-se de Execução de Título Extrajudicial 

formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 
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atualizado da parte devedora, sob pena de arquivamento. Devendo 

observar a portaria conjunta de N°249/2020 do Tribunal de Justiça. 

Cumpra-se, servindo a cópia deste despacho como carta de citação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012945-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEISSE ALINE DAMACENO DE OLIVIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012945-21.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES 

EXECUTADO: KEISSE ALINE DAMACENO DE OLIVIEIRA DESPACHO Vistos 

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima 

indicadas. I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e 

o pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Devendo observar a portaria 

conjunta de N°249/2020 do Tribunal de Justiça. Cumpra-se, servindo a 

cópia deste despacho como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012925-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS FERREIRA DE CARVALHO BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012925-30.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES 

EXECUTADO: VINICIUS FERREIRA DE CARVALHO BATISTA DESPACHO 

Vistos Trata-se de Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes 

acima indicadas. I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) 

dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a 

citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para 

extinção do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e 

caso haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se 

a conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora 

via sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte 

credora para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor 

disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo 

garantido, designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e 

seus advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a 

parte devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Devendo observar a portaria 

conjunta de N°249/2020 do Tribunal de Justiça. Cumpra-se, servindo a 

cópia deste despacho como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009922-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVAELSON MATEUS JOVIOR MUQUISSAI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009922-67.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME 

EXECUTADO: EVAELSON MATEUS JOVIOR MUQUISSAI Vistos Trata-se 

de Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I 

- Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o 

pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Devendo observar a portaria 

conjunta de N°249/2020 do Tribunal de Justiça. Cumpra-se, servindo a 

cópia deste despacho como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011503-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIVINO DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA OAB - MT15284-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA BASTOS LOPES DE CASTRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILLA BASTOS TOMAZ DE CAMPOS OAB - MT8659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011503-54.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

WALDIVINO DA SILVA COSTA REQUERIDO: SUZANA BASTOS LOPES DE 
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CASTRO DESPACHO Vistos. Trata-se de Ação de indenização por danos 

morais formada pelas partes acima indicadas. Compulsando os autos, 

constato que a parte autora apresentou os extratos do INSS sendo esses 

desatualizados, deixando assim de comprovar a sua hipossuficiência 

financeira, o que impossibilita a concessão do pleito, neste momento. 

Devendo-se observar a portaria conjunta n°249/2020 do Tribunal de 

Justiça. Ressalto que compete a parte comprovar a insuficiência de 

recurso, conforme disposto no artigo 5º, Inciso LXXIV, da Constituição 

Federal: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Assim, intime-se o Recorrente para, no prazo 

de 48 horas, aportar ao feito a cópia da declaração de imposto de renda 

mais recente para comprovar sua hipossuficiência financeira, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. Decorrido o prazo acima 

estipulado, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. Às 

providências. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009844-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PHOTOGENIC STUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALCIR MAURICIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009844-73.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: PHOTOGENIC STUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME - ME 

EXECUTADO: VALCIR MAURICIO DOS SANTOS Vistos Trata-se de 

Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o 

pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Devendo observar a portaria 

conjunta de N°249/2020 do Tribunal de Justiça. Cumpra-se, servindo a 

cópia deste despacho como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019828-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019828-18.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELISANGELA DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: MATOS 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA Vistos etc., Denota-se 

que a parte requerida acostou novos documentos ID 29260222 e 

seguintes. Assim, intime-se a parte autora para que se manifeste nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Após o 

transcurso do prazo, conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia Batista de 

Souza Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Homologo o despacho elaborado pelo 

Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza 

todos os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se PROJUDI. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012934-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS EMANUEL JARDIM DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012934-89.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES 

EXECUTADO: MATEUS EMANUEL JARDIM DA CRUZ DESPACHO Vistos 

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima 

indicadas. I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e 

o pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Devendo observar a portaria 

conjunta de N°249/2020 do Tribunal de Justiça. Cumpra-se, servindo a 

cópia deste despacho como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014111-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOVACI EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R N LIMA EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014111-25.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOVACI EVANGELISTA REQUERIDO: R N LIMA EIRELI 

Vistos, Observa-se que a parte Autora acostou novos documentos (ID 

29125286 ) . Assim, intime a parte Requerida para manifestação. 
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Submeta-se o presente projeto de decisão ao juiz de direito para 

apreciação e posterior homologação. LETICIA BATISTA DE SOUZA Juíza 

Leiga HOMOLOGAÇÃO Homologo o despacho elaborado pelo Juiz Leigo, 

de acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013218-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA CAPUCHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013218-97.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA EXECUTADO: ANA 

LUCIA CAPUCHO DESPACHO Vistos Trata-se de Execução de Título 

Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

arquivamento. Devendo observar a portaria conjunta de N°249/2020 do 

Tribunal de Justiça. Cumpra-se, servindo a cópia deste despacho como 

carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011119-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FELIPE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011119-91.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

EDUARDO FELIPE DE OLIVEIRA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO DESPACHO Vistos. Trata-se de Ação declaratória de 

inexistência de débito e relação jurídica c/ indenização por danos morais 

formada pelas partes acima indicadas. Compulsando os autos, constato 

que a parte autora deixou de comprovar a sua hipossuficiência financeira, 

o que impossibilita a concessão do pleito, neste momento. Devendo-se 

observar a portaria conjunta n°249/2020 do Tribunal de Justiça. Ressalto 

que compete a parte comprovar a insuficiência de recurso, conforme 

disposto no artigo 5º, Inciso LXXIV, da Constituição Federal: Art. 5º Todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 

Assim, intime-se o Recorrente para, no prazo de 48 horas, aportar ao feito 

a cópia da declaração de imposto de renda mais recente para comprovar 

sua hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Decorrido o prazo acima estipulado, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. Às providências. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012563-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA APARECIDA DE MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012563-28.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: ROSANGELA APARECIDA DE MATOS DESPACHO Vistos 

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima 

indicadas. I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e 

o pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, servindo a cópia deste 

despacho como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007542-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REYDNER MANRIQUE SOUZA REIS (EXECUTADO)

LUCIMAR BARBOSA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007542-71.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: REYDNER 

MANRIQUE SOUZA REIS, LUCIMAR BARBOSA DE SOUZA DESPACHO 

Vistos Trata-se de Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes 

acima indicadas. I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) 

dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados 
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tantos bens quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a 

citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para 

extinção do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e 

caso haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se 

a conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora 

via sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte 

credora para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor 

disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo 

garantido, designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e 

seus advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a 

parte devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, servindo a cópia deste 

despacho como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005066-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE DUTRA DA SILVA (EXECUTADO)

SAMARA DA SILVA DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005066-60.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: SAMARA DA 

SILVA DUARTE, SOLANGE DUTRA DA SILVA DESPACHO Vistos Trata-se 

de Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I 

- Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o 

pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, servindo a cópia deste 

despacho como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005369-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAIDE ALVES DE CARVALHO (EXECUTADO)

EWANIA APARECIDA CARVALHO DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005369-74.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: EWANIA 

APARECIDA CARVALHO DE SIQUEIRA, ADELAIDE ALVES DE CARVALHO 

DESPACHO Vistos Trata-se de Execução de Título Extrajudicial formada 

pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte executada para, no prazo 

de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. II - 

Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, 

servindo a cópia deste despacho como carta de citação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011332-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ CRISTINA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA OAB - MT24764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONEIAS PETRONILO GAMA (REQUERIDO)

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT16080-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011332-97.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BEATRIZ CRISTINA BARRETO REQUERIDO: ONEIAS 

PETRONILO GAMA, SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA CUIABÁ, 2 de 

março de 2020. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA promovida por 

BEATRIZ CRISTINA BARRETO em face SÉRGIO ANTONIO GARCIA 

PEREIRA e ONÉIAS PETROLINO GAMA; Compulsando detidamente o feito, 

constata-se através do comprovante de citação; Em que pese negativo, 

haja vista não ter sido localizado no endereço citado pelo autor. O autor 

colaciona novo endereço, requerendo nova citação do requerido ONÉIAS 

PETROLINO GAMA, haja vista não ter sido citado para audiência de 

conciliação. Nesse passo, com vistas a dar andamento processual, 

DETERMINO seja designada nova data para a realização de audiência de 

conciliação, com citação do requerido ONEIAS PETROLINO GAMA, no 

endereço trazido pelo autor (ID 29314408) com antecedência mínima e em 

consonância com prazos estabelecidos art.334 CPC e e súmula 19 

enunciados e súmulas da Turma Recursal Única;. Intime-se. Cumpra-se. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015912-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015912-73.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CAROLINA DA SILVA ROSA REQUERIDO: VIVO S.A. DESPACHO Vistos. 

Trata-se de Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais 

formada pelas partes acima indicadas. Compulsando os autos, constato 

que a parte autora deixou de comprovar a sua hipossuficiência financeira, 

o que impossibilita a concessão do pleito, neste momento. Anoto que a 

declaração de hipossuficiência se trata de documento unilateral e, 

portanto, insuficiente para provar a imprescindibilidade da concessão da 

justiça gratuita. Ressalto que compete a parte comprovar a insuficiência 

de recurso, conforme disposto no artigo 5º, Inciso LXXIV, da Constituição 

Federal: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Assim, intime-se o Recorrente para, no prazo 

de 48 horas, aportar ao feito a cópia da declaração de imposto de renda 

mais recente para comprovar sua hipossuficiência financeira, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. Decorrido o prazo acima 

estipulado, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. Às 

providências. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005354-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE APARECIDA MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005354-08.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: IRENE 

APARECIDA MARTINS DA SILVA DESPACHO Vistos Trata-se de 

Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o 

pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, servindo a cópia deste 

despacho como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011628-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MOIRA JANETE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES (REQUERIDO)

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA OAB - MT7276-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011628-22.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MOIRA JANETE DE SOUZA REQUERIDO: COMPANHIA 

BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, PROTEGE S/A PROTECAO E 

TRANSPORTE DE VALORES Vistos. Analisando detidamente os autos, 

verifico que a hipótese não permite o julgamento antecipado da lide, 

mormente porque há divergência entre as alegações realizadas pela 

autora e reclamada, sendo as provas dos autos insuficientes para o 

deslinde da demanda. Assim, determino à senhora gestora que designe 

audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que será colhido o 

depoimento das testemunhas indicadas. Intimem-se as partes para 

comparecerem, esclarecendo que, cada uma, poderá arrolar até 03 (três) 

testemunhas que deverão comparecer independente de intimação. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003139-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMIL FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1003139-59.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME REQUERIDO: JOSEMIL 

FERREIRA DE SOUZA Despacho Vistos Trata-se de Ação de Cobrança 

formada pelas partes acima indicadas. Designe-se audiência de 

conciliação. ICite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz 

de direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013527-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA LEANDRO ANTUNES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI RAMOS DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT24462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013527-95.2020.8.11.0041. 

TESTEMUNHA: JULIANA LEANDRO ANTUNES TESTEMUNHA: CNOVA 

COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer formada pelas partes acima indicadas. Recebo o feito no estado 
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em que se encontra, tornando-se válidos os atos praticados. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a promovida e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação a ser designada conforme a 

pauta deste Juizado. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020139-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

POCONE SERVICO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES GONCALVES DE LIMA OAB - MT11806-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIA IMOBILIARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

gustavo farias saber OAB - MT15959-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020139-09.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

POCONE SERVICO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME 

REQUERIDO: VITORIA IMOBILIARIA LTDA - ME CUIABÁ, 30 de março de 

2020. DESPACHO Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança formado 

pelas partes acima indicadas. Analisando os autos, constato que o 

demandante deixou de comprovar sua qualificação tributária, conforme o 

Enunciado n. 135, do FONAJE. Assim, INTIME-SE o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emendar a petição inicial, a fim de comprovar sua 

qualificação tributária, sob pena de extinção, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do CPC. Decorrido o prazo, sem manifestação, concluso 

para sentença. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014806-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL FERNANDO DE BARROS BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO BRUNO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014806-76.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GABRIEL FERNANDO DE BARROS BORGES REQUERIDO: 

BENEDITO BRUNO DA COSTA Vistos etc, Trata-se de Reclamação 

formada pelas partes acima indicadas. Verifica-se que não houve a 

citação do demandado, assim, intime-se a parte promovente para indicar o 

endereço onde pode ser encontrada a ré, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento. Decorrido o prazo, sem manifestação, arquive-se. 

Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015220-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNILSON NOLETO LEAL JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015220-74.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES EXECUTADO: EDNILSON 

NOLETO LEAL JUNIOR DESPACHO Vistos. Trata-se de Ação de Execução 

de Título Extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. Ante a 

ausência de citação da parte reclamada intime-se a parte promovente para 

indicar novo endereço onde pode ser encontrada a ré, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito. Devendo observar a 

portaria conjunta de N°249/2020 do Tribunal de Justiça. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002453-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DE ARAUJO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002453-67.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME 

REQUERIDO: LUCAS DE ARAUJO PEREIRA Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Cobrança formada pelas partes acima indicadas. Designe-se audiência 

de conciliação. Cite-se a promovida e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação a ser designada conforme a 

pauta deste Juizado. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016183-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016183-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCIANE 

SANTOS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

28/05/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001840-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YURI PELOSO SCORPIONI GONCALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLY MOURA MATOS (EXECUTADO)

MARIO PINHEIRO ESPOSITO FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001840-47.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

YURI PELOSO SCORPIONI GONCALVES EXECUTADO: MARIO PINHEIRO 

ESPOSITO FILHO, MICHELLY MOURA MATOS DESPACHO Vistos. Trata-se 

de Ação de Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes acima 

indicadas. Analisando os autos, constato que o exequente deixou de 

juntar o documento pessoal legível. Posto isso, em atenção aos princípios 

da celeridade e economia processuais, determino a INTIMAÇÃO da parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a petição inicial, a 

fim de acostar ao feito o documento mencionado, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 801, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para análise da 

execução. Intime-se. Cumpra-se, observando a suspensão do prazo 

determinado na Portaria n. 249/2020, do Tribunal de Justiça de Mato 

GRosso. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011093-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011093-59.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE EXECUTADO: FLORAIS 

DO VALLE INCORPORACOES LTDA DESPACHO Vistos. Trata-se de Ação 

de Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. 

Analisando os autos, constato que o exequente deixou de juntar a ata da 

assembleia constando a eleição do síndico. Posto isso, em atenção aos 

princípios da celeridade e economia processuais, determino a INTIMAÇÃO 

da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a petição 

inicial, a fim de acostar ao feito o documento mencionado, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 801, do Código de Processo Civil. Decorrido 

o prazo sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013397-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL IMOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA MARIA DANTAS SALES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013397-31.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL IMOLA EXECUTADO: ERIKA 

MARIA DANTAS SALES DESPACHO Vistos. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. 

Analisando os autos, constato que o exequente deixou de juntar o 

documento pessoal do síndico e a ata da assembleia constando o valor da 

taxa condominial. Devendo observar a portaria conjunta de N°249/2020 do 

Tribunal de Justiça. Posto isso, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processuais, determino a INTIMAÇÃO da parte exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a petição inicial, a fim de acostar ao 

feito o documento mencionado, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 801, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012371-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO NYC JARDIM DAS AMERICAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO CASSEMIRO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012371-95.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO NYC JARDIM DAS AMERICAS EXECUTADO: 

ADRIANO CASSEMIRO SILVA DESPACHO Vistos. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. 

Analisando os autos, constato que o exequente deixou de juntar a ata da 

assembleia constando o valor da taxa condominial. Posto isso, em atenção 

aos princípios da celeridade e economia processuais, determino a 

INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar a petição inicial, a fim de acostar ao feito o documento 

mencionado, sob pena de extinção, nos termos do artigo 801, do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003562-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO E BATISTA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003562-19.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME 

EXECUTADO: JOAO E BATISTA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - ME 

DESPACHO Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

formado pelas partes acima indicadas. Analisando os autos, constato que 

o exequente deixou de juntar o contrato assinado pelas partes legível, o 

contrato social, a comprovação tributária e o documento pessoal do sócio. 

Devendo observar a portaria conjunta de N°249/2020 do Tribunal de 

Justiça. Posto isso, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processuais, determino a INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emendar a petição inicial, a fim de acostar ao feito o 

documento mencionado, sob pena de extinção, nos termos do artigo 801, 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo sem manifestação, 

voltem-me os autos conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013076-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA DI NAPOLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA OAB - MT16068-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILCEIA MOREIRA CALDERAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013076-93.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA DI NAPOLI EXECUTADO: 

NILCEIA MOREIRA CALDERAN DESPACHO Vistos. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. 

Analisando os autos, constato que o exequente deixou de juntar o 

documento pessoal do síndico e a ata da assembleia constando o valor da 

taxa condominial. Posto isso, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processuais, determino a INTIMAÇÃO da parte exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a petição inicial, a fim de acostar ao 

feito o documento mencionado, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 801, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo sem 
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manifestação, voltem-me os autos conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012937-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO SPLENDORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIBELLE FRANCA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012937-44.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SPLENDORE EXECUTADO: 

SIBELLE FRANCA FERREIRA DESPACHO Vistos. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. 

Analisando os autos, constato que o exequente deixou de juntar o regime 

interno. Posto isso, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processuais, determino a INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emendar a petição inicial, a fim de acostar ao feito o 

documento mencionado, sob pena de extinção, nos termos do artigo 801, 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo sem manifestação, 

voltem-me os autos conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013035-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE CRISTINA VIEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013035-29.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: OKUTI & NAGATA LTDA - ME EXECUTADO: GISLAINE 

CRISTINA VIEIRA DE SOUZA DESPACHO Vistos. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. 

Analisando os autos, constato que o exequente deixou de juntar o 

comprovante de endereço e qualificação tributária. Posto isso, em atenção 

aos princípios da celeridade e economia processuais, determino a 

INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar a petição inicial, a fim de acostar ao feito o documento 

mencionado, sob pena de extinção, nos termos do artigo 801, do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015517-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTE CARLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACQUELINE MAGDA PERROT GODOY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015517-81.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTE CARLO EXECUTADO: 

JACQUELINE MAGDA PERROT GODOY Despacho Vistos Trata-se de 

Ação de Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima 

indicadas. I - Cite-se a parte executada no endereço indicado pelo credor 

(ID 30195270) para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a 

parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os 

autos conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não 

havendo pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de 

penhora via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas 

online. IV – Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD 

formulado na petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo 

de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente como carta de citação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015517-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTE CARLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACQUELINE MAGDA PERROT GODOY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015517-81.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTE CARLO EXECUTADO: 

JACQUELINE MAGDA PERROT GODOY Despacho Vistos Trata-se de 

Ação de Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima 

indicadas. I - Cite-se a parte executada no endereço indicado pelo credor 

(ID 30195270) para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a 

parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os 

autos conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não 

havendo pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de 

penhora via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas 

online. IV – Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD 

formulado na petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo 

de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente como carta de citação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002191-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V. B. VENDRAMIN EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1002191-20.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: V. 

B. VENDRAMIN EIRELI - EPP EXECUTADO: MUNDIAL CONSTRUTORA 

EIRELI - EPP Despacho Vistos Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente como carta de citação. 

Observe-se a suspensão do prazo determinado na Portaria n. 249/2020, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002938-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PHOTOGENIC STUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1002938-67.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

PHOTOGENIC STUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME - ME EXECUTADO: ANA 

MARIA DE ARRUDA Despacho Vistos Trata-se de Ação de Execução de 

Título Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente como carta de citação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002938-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PHOTOGENIC STUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1002938-67.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

PHOTOGENIC STUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME - ME EXECUTADO: ANA 

MARIA DE ARRUDA Despacho Vistos Trata-se de Ação de Execução de 

Título Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente como carta de citação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012495-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KALITA LORRAYNE DA SILVA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012495-78.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

OKUTI & NAGATA LTDA - ME EXECUTADO: KALITA LORRAYNE DA 

SILVA DE ARAUJO Despacho Vistos Trata-se de Ação de Execução de 

Título Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 562 de 665



credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente como carta de citação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012154-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEY DE MORAES (EXECUTADO)

ELIZA EDNA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012154-52.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI EXECUTADO: CLAUDINEY DE 

MORAES, ELIZA EDNA DE MORAES Despacho Vistos Trata-se de Ação 

de Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I 

- Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o 

pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente 

como carta de citação. Observe-se a suspensão dos prazos determinado 

n Portaria n. 249/2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011055-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIARA NUNES SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011055-47.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: V 

H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP EXECUTADO: TAIARA NUNES 

SILVA Despacho Vistos Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente como carta de citação. 

Observa-se a suspensão do prazo determinado na Portaria n. 249/2020, 

do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012672-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CEU DE BRIGADEIRO- BERCARIO E EDUCACAO INFANTIL LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINAN DA ROSA TOREZZAN OAB - MT19709/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVISON BARBOSA RONDON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012672-42.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

CEU DE BRIGADEIRO- BERCARIO E EDUCACAO INFANTIL LTDA 

EXECUTADO: DAVISON BARBOSA RONDON Despacho Vistos Trata-se 

de Ação de Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima 

indicadas. I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e 

o pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente 

como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012967-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO SPLENDORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DE HARO DANTAS (EXECUTADO)

SILVIA LIDIA ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012967-79.2020.8.11.0001. 
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EXEQUENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SPLENDORE EXECUTADO: SILVIA 

LIDIA ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA, MARCUS VINICIUS DE HARO DANTAS 

Despacho Vistos Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, 

servindo o presente como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012967-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO SPLENDORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DE HARO DANTAS (EXECUTADO)

SILVIA LIDIA ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012967-79.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SPLENDORE EXECUTADO: SILVIA 

LIDIA ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA, MARCUS VINICIUS DE HARO DANTAS 

Despacho Vistos Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, 

servindo o presente como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013274-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVELYN DE ALMEIDA PONCE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013274-33.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: EVELYN DE ALMEIDA 

PONCE Despacho Vistos Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente como carta de citação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011590-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011590-73.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

OKUTI & NAGATA LTDA - ME EXECUTADO: CLARICE RODRIGUES DE 

SOUZA Despacho Vistos Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 
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arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente como carta de citação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013191-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA FERNANDES DOS ANJOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013191-17.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI EXECUTADO: 

CLAUDIA FERNANDES DOS ANJOS Despacho Vistos Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o 

pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente 

como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010025-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA GONCALVES CAETANO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MUSIS FILHO OAB - MT22286/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA AZEVEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010025-74.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: DANIELA GONCALVES CAETANO DA SILVA EXECUTADO: 

LETICIA AZEVEDO Despacho Vistos Trata-se de Ação de Execução de 

Título Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente como carta de citação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004493-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PHOTOGENIC STUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISA SILVA LEAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1004493-22.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

PHOTOGENIC STUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME - ME EXECUTADO: ELISA 

SILVA LEAO Despacho Vistos Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente como carta de citação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004493-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PHOTOGENIC STUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISA SILVA LEAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1004493-22.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

PHOTOGENIC STUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME - ME EXECUTADO: ELISA 

SILVA LEAO Despacho Vistos Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 
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pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente como carta de citação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004294-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AREL IUGA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANESSA BRANDAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004294-97.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: AREL IUGA LTDA - ME EXECUTADO: WANESSA BRANDAO 

Despacho Vistos Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, 

servindo o presente como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004294-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AREL IUGA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANESSA BRANDAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004294-97.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: AREL IUGA LTDA - ME EXECUTADO: WANESSA BRANDAO 

Despacho Vistos Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, 

servindo o presente como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003572-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CALIFORNIA IDIOMAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLANI MESSIAS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003572-63.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CALIFORNIA IDIOMAS LTDA - ME EXECUTADO: GISLANI 

MESSIAS SILVA Despacho Vistos Trata-se de Ação de Execução de 

Título Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente como carta de citação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011631-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVANE COSTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011631-40.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: OKUTI & NAGATA LTDA - ME EXECUTADO: JEOVANE 

COSTA DE OLIVEIRA Despacho Vistos Trata-se de Ação de Execução de 

Título Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente como carta de citação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004409-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PHOTOGENIC STUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILEUZA OLIVEIRA MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004409-21.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: PHOTOGENIC STUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME - ME 

EXECUTADO: EDILEUZA OLIVEIRA MIRANDA Despacho Vistos Trata-se 

de Ação de Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima 

indicadas. I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e 

o pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente 

como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005815-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE ORTIZ DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005815-77.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME 

EXECUTADO: REGIANE ORTIZ DA SILVA Despacho Vistos Trata-se de 

Ação de Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima 

indicadas. I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e 

o pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente 

como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005815-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE ORTIZ DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005815-77.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME 

EXECUTADO: REGIANE ORTIZ DA SILVA Despacho Vistos Trata-se de 

Ação de Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima 

indicadas. I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e 

o pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 
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providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente 

como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005185-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA MACIEL ARANHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005185-21.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP EXECUTADO: 

ANDREIA MACIEL ARANHA Despacho Vistos Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o 

pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente 

como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005185-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA MACIEL ARANHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005185-21.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP EXECUTADO: 

ANDREIA MACIEL ARANHA Despacho Vistos Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o 

pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente 

como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005152-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELITA DANIELE OTILIA HASS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005152-31.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: ANGELITA 

DANIELE OTILIA HASS Despacho Vistos Trata-se de Ação de Execução 

de Título Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a 

parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a 

parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os 

autos conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não 

havendo pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de 

penhora via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas 

online. IV – Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD 

formulado na petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo 

de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente como carta de citação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005294-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KESSIA GIOVANA DE MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005294-35.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: KESSIA 

GIOVANA DE MORAIS Despacho Vistos Trata-se de Ação de Execução 

de Título Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a 

parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a 
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parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os 

autos conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não 

havendo pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de 

penhora via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas 

online. IV – Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD 

formulado na petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo 

de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente como carta de citação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006150-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGDA STEPHANY FERREIRA DOURADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006150-96.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP EXECUTADO: 

AGDA STEPHANY FERREIRA DOURADO Despacho Vistos Trata-se de 

Ação de Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima 

indicadas. I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e 

o pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente 

como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006150-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGDA STEPHANY FERREIRA DOURADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006150-96.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP EXECUTADO: 

AGDA STEPHANY FERREIRA DOURADO Despacho Vistos Trata-se de 

Ação de Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima 

indicadas. I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e 

o pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente 

como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016164-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO JOAO AGENOR MARCOS TORRES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO OAB - MT22061-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 28/05/2020 Hora: 12:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016154-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS ALEXSANDER GALEANO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 28/05/2020 Hora: 11:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013390-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ISABELA JESUS BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013390-39.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: ISABELA JESUS BRITO 

DESPACHO Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

formado pelas partes acima indicadas. Analisando os autos, constato que 

o exequente deixou de juntar a qualificação tributária, bem como o título 

executivo integral. Posto isso, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processuais, determino a INTIMAÇÃO da parte exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a petição inicial, a fim de acostar ao 

feito o documento mencionado, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 801, do Código de Processo Civil. Devendo observar a portaria 

conjunta de N°249/2020 do Tribunal de Justiça. Decorrido o prazo sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013009-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO LOURENCO DA MATA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013009-65.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: 

MARCOS ANTONIO LOURENCO DA MATA Vistos etc, Trata-se de Ação 

de Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. 

Ante a ausência de citação da parte executada, intime-se o credor para 

atualizado o endereço, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento do feito. Decorrido o prazo, sem manifestação, arquive-se. 

Devendo observar a portaria conjunta de N°281/2020 do Tribunal de 

Justiça. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de 

direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003825-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003825-51.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME 

EXECUTADO: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A 

DESPACHO Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

formado pelas partes acima indicadas. Analisando os autos, constato que 

o exequente deixou de juntar o documento pessoal do sócio, contrato 

social e a comprovação tributária. Posto isso, em atenção aos princípios 

da celeridade e economia processuais, determino a INTIMAÇÃO da parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a petição inicial, a 

fim de acostar ao feito o documento mencionado, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 801, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo 

sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016192-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE HELENA COSTA LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016192-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIELE HELENA 

COSTA LISBOA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 28/05/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003735-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILDA XAVIER DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1003735-43.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA A EXECUTADO: ROSILDA 

XAVIER DA SILVA Despacho Vistos Trata-se de Ação de Execução de 

Título Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente como carta de citação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011110-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGE QUEIROZ VICTOR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011110-95.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

EXECUTADO: GEORGE QUEIROZ VICTOR DE OLIVEIRA DESPACHO Vistos 

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima 
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indicadas. I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e 

o pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, servindo a cópia deste 

despacho como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011126-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI LIRA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011126-49.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

EXECUTADO: VALDINEI LIRA DO NASCIMENTO DESPACHO Vistos 

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima 

indicadas. I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e 

o pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, servindo a cópia deste 

despacho como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011903-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIMAO BORGES (EXECUTADO)

LUCAS MATSUBARA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011903-34.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: LUCAS MATSUBARA, ANA PAULA SIMAO BORGES 

DESPACHO Vistos Trata-se de Execução de Título Extrajudicial formada 

pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte executada para, no prazo 

de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. II - 

Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, 

servindo a cópia deste despacho como carta de citação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012548-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

PEDRO LUIZ ZEFERINO DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012548-59.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA, PEDRO LUIZ 

ZEFERINO DE PAULA DESPACHO Vistos Trata-se de Execução de Título 

Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se, servindo a cópia deste despacho como carta 

de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011588-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYNA CAROLINA SOUZA XAVIER LIMA (EXECUTADO)

DIEGO BRUNO PATRICIO DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011588-06.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: THAYNA CAROLINA SOUZA XAVIER LIMA, DIEGO BRUNO 

PATRICIO DE LIMA DESPACHO Vistos Trata-se de Execução de Título 

Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se, servindo a cópia deste despacho como carta 

de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012262-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

QUEZIA MARY DA SILVA REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012262-81.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA, QUEZIA 

MARY DA SILVA REIS DESPACHO Vistos Trata-se de Execução de Título 

Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se, servindo a cópia deste despacho como carta 

de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012591-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DA CONCEICAO RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012591-93.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: PAULO CESAR DA CONCEICAO RIBEIRO DESPACHO Vistos 

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima 

indicadas. I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e 

o pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, servindo a cópia deste 

despacho como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012887-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012887-18.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES 

EXECUTADO: MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA DESPACHO 

Vistos Trata-se de Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes 

acima indicadas. I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) 

dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a 

citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para 

extinção do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e 
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caso haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se 

a conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora 

via sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte 

credora para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor 

disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo 

garantido, designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e 

seus advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a 

parte devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, servindo a cópia deste 

despacho como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011489-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DINA SOUSA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011489-36.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

EXECUTADO: DINA SOUSA COSTA DESPACHO Vistos Trata-se de 

Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o 

pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, servindo a cópia deste 

despacho como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012582-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ZICO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012582-34.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: JOAO ZICO DE OLIVEIRA DESPACHO Vistos Trata-se de 

Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o 

pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, servindo a cópia deste 

despacho como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011644-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO PINTO DE MAGALHAES (EXECUTADO)

LUCELIA OLIVEIRA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011644-39.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: LUCELIA OLIVEIRA DE MORAES, JOSE MARCIO PINTO DE 

MAGALHAES DESPACHO Vistos Trata-se de Execução de Título 

Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se, servindo a cópia deste despacho como carta 

de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005181-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO COXIPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BASILIO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

ALINE RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005181-81.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RIO COXIPO EXECUTADO: BASILIO BARBOSA 

DE OLIVEIRA JUNIOR, ALINE RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA 

Despacho Vistos Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, 

servindo o presente como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005453-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO JANGADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA NEIVA (EXECUTADO)

LUIZ OTAVIO TAVARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005453-75.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RIO JANGADA EXECUTADO: ANA CRISTINA 

NEIVA, LUIZ OTAVIO TAVARES Despacho Vistos Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o 

pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente 

como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006355-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTAL D'AMERICA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLADYS MARGARITA ORTIGOZA PIZZATTO (EXECUTADO)

OSMAR JOSE PIZZATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006355-28.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTAL D'AMERICA EXECUTADO: 

OSMAR JOSE PIZZATTO, GLADYS MARGARITA ORTIGOZA PIZZATTO 

Despacho Vistos Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, 

servindo o presente como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002863-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS ROBERT RODRIGUES PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002863-28.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: 

DOUGLAS ROBERT RODRIGUES PEREIRA Despacho Vistos Trata-se de 

Ação de Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima 

indicadas. I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e 

o pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 
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advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente 

como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006982-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAZIREO DE OLIVEIRA BARRETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA GALDINA BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006982-32.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: NAZIREO DE OLIVEIRA BARRETO EXECUTADO: DEBORA 

GALDINA BATISTA DA SILVA Despacho Vistos Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o 

pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente 

como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009632-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO FAITA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009632-52.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES 

EXECUTADO: DIEGO FAITA Despacho Vistos Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o 

pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente 

como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007209-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY FARINA - SISTEMA VIP DE ENSINO MEDIO E PRE VESTIBULAR - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERSON DIAS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007209-22.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: SIDNEY FARINA - SISTEMA VIP DE ENSINO MEDIO E PRE 

VESTIBULAR - EPP EXECUTADO: ROBERSON DIAS PEREIRA Despacho 

Vistos Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial formada pelas 

partes acima indicadas. I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. II - 

Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, 

servindo o presente como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006724-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006724-22.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE EXECUTADO: FLORAIS 

DO VALLE INCORPORACOES LTDA Despacho Vistos Trata-se de Ação 

de Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I 

- Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o 

pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente 

como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012123-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERENICE MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012123-32.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA, BERENICE 

MARIA DA SILVA Despacho Vistos Trata-se de Ação de Execução de 

Título Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente como carta de citação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007366-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA JASSIN MAHFOUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS EMPREG NO COM DE BARES, REST. PIZZ. CHURR. 

LANCH. BOATES, SORV. MARM. CONV. CHOP. PEIX. FAST FOOD, COZ. 

COL E BUF. DE MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007366-92.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: FATIMA JASSIN MAHFOUZ EXECUTADO: SINDICATO DOS 

EMPREG NO COM DE BARES, REST. PIZZ. CHURR. LANCH. BOATES, 

SORV. MARM. CONV. CHOP. PEIX. FAST FOOD, COZ. COL E BUF. DE MT 

Despacho Vistos Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, 

servindo o presente como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012139-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012139-83.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA Despacho 

Vistos Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial formada pelas 

partes acima indicadas. I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. II - 

Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 
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do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, 

servindo o presente como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010801-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ROCHA MALHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010801-74.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

EXECUTADO: ADRIANA ROCHA MALHADO Despacho Vistos Trata-se de 

Ação de Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima 

indicadas. I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e 

o pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente 

como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011025-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MARIANA SANCHES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011025-12.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

EXECUTADO: MARIANA SANCHES DE OLIVEIRA, WAGNER HENRIQUE 

ALVES DE OLIVEIRA Despacho Vistos Trata-se de Ação de Execução de 

Título Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente como carta de citação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010451-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

FRANCINALVA RIBEIRO COLARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010451-86.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: FRANCINALVA RIBEIRO COLARES, MRV PRIME XVII 

INCORPORACOES SPE LTDA Despacho Vistos Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o 

pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente 

como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002245-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UMBERTO PELISSER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002245-83.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: 
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UMBERTO PELISSER Despacho Vistos Trata-se de Ação de Execução de 

Título Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente como carta de citação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022162-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PIAZZA DAS MANGUEIRAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGEM LUIS DOS REIS FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022162-25.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PIAZZA DAS MANGUEIRAS EXECUTADO: 

JORGEM LUIS DOS REIS FIGUEIREDO Despacho Vistos Trata-se de Ação 

de Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I 

- Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o 

pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente 

como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012993-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDENEI DO NASCIMENTO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEMIR CORREIA DA SILVA 96043083191 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012993-77.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

CREUDENEI DO NASCIMENTO RODRIGUES EXECUTADO: ALDEMIR 

CORREIA DA SILVA 96043083191 DESPACHO Vistos Trata-se de 

Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o 

pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Devendo observar a portaria 

conjunta de N°249/2020 do Tribunal de Justiça. Cumpra-se, servindo a 

cópia deste despacho como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012715-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012715-76.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: DIEGO ANTONIO DA SILVA DESPACHO Vistos Trata-se de 

Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o 

pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, servindo a cópia deste 

despacho como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012963-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA CARDOSO RODRIGUES (EXECUTADO)

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012963-42.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES 

EXECUTADO: MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA, JULIANA 

CARDOSO RODRIGUES DESPACHO Vistos Trata-se de Execução de Título 

Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

arquivamento. Devendo observar a portaria conjunta de N°249/2020 do 

Tribunal de Justiça. Cumpra-se, servindo a cópia deste despacho como 

carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012724-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGE BORGES MONTEZUMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012724-38.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: GEORGE BORGES MONTEZUMA DESPACHO Vistos 

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima 

indicadas. I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e 

o pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, servindo a cópia deste 

despacho como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008628-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TERRA NOVA I (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA SALUSTIANO (EXECUTADO)

LAIZA SALUSTIANO SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008628-77.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL TERRA NOVA I EXECUTADO: 

MARIA AUXILIADORA SALUSTIANO, LAIZA SALUSTIANO SOARES DA 

SILVA DESPACHO Vistos Trata-se de Execução de Título Extrajudicial 

formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, 

servindo a cópia deste despacho como carta de citação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012933-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

THIAGO SANTOS GOMES CORREIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012933-07.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES 

EXECUTADO: MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA, THIAGO 

SANTOS GOMES CORREIA DESPACHO Vistos Trata-se de Execução de 

Título Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 
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pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

arquivamento. Devendo observar a portaria conjunta de N°249/2020 do 

Tribunal de Justiça. Cumpra-se, servindo a cópia deste despacho como 

carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001808-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDERSON VIANA DANTAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001808-42.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: 

LEANDERSON VIANA DANTAS DESPACHO Vistos Trata-se de Execução 

de Título Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a 

parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a 

parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os 

autos conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não 

havendo pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de 

penhora via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas 

online. IV – Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD 

formulado na petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo 

de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

arquivamento. Devendo observar a portaria conjunta de N°249/2020 do 

Tribunal de Justiça. Cumpra-se, servindo a cópia deste despacho como 

carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012930-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SALVATERRA DA SILVA (EXECUTADO)

EDSON PRESTES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012930-52.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES 

EXECUTADO: ANA PAULA SALVATERRA DA SILVA, EDSON PRESTES DE 

OLIVEIRA DESPACHO Vistos Trata-se de Execução de Título Extrajudicial 

formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de arquivamento. Devendo 

observar a portaria conjunta de N°249/2020 do Tribunal de Justiça. 

Cumpra-se, servindo a cópia deste despacho como carta de citação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006048-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO DA SILVA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006048-51.2020.8.11.0041. 

EXEQUENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA EXECUTADO: AGNALDO 

DA SILVA LIMA DESPACHO Vistos Trata-se de Execução de Título 

Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

arquivamento. Devendo observar a portaria conjunta de N°249/2020 do 

Tribunal de Justiça. Cumpra-se, servindo a cópia deste despacho como 

carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR 
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MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013092-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL RECANTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILMA FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013092-47.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL RECANTO EXECUTADO: 

LUCILMA FERREIRA DOS SANTOS DESPACHO Vistos Trata-se de 

Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o 

pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Devendo observar a portaria 

conjunta de N°249/2020 do Tribunal de Justiça. Cumpra-se, servindo a 

cópia deste despacho como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003563-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CALIFORNIA IDIOMAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAREN PRISCILA MARTIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003563-04.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CALIFORNIA IDIOMAS LTDA - ME EXECUTADO: KAREN 

PRISCILA MARTIM DESPACHO Vistos Trata-se de Execução de Título 

Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

arquivamento. Devendo observar a portaria conjunta de N°249/2020 do 

Tribunal de Justiça. Cumpra-se, servindo a cópia deste despacho como 

carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016199-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER PINHO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA DA SILVA SALOMAO FELIX COSTA OAB - MT26139/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016199-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WENDER PINHO 

DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BIANCA DA SILVA 

SALOMAO FELIX COSTA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 28/05/2020 

Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015897-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO KNOPP FONSECA OAB - MT16997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEREZ E SULATO COMERCIAL LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015897-70.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ELIZABETH MARIA DA SILVA REU: PEREZ E SULATO 

COMERCIAL LTDA - EPP VISTOS Trata-se de RECLAMAÇÃO formada 

pelas partes acima indicadas, todos qualificados nos autos. O demandante 

alega que é consumidor da empresa requerida através da compra 

realizada no valor de R$ 2.789,70 (dois mil e setecentos e oitenta e nove 

reais e setenta centavos), sob pedido de n°100038102. Assevera que a 

requerida está gerando cobranças indevidas após o pedido de 

cancelamento da compra. Requer, em tutela de urgência, que a requerida 

efetue imediatamente a suspenção das cobranças realizadas no cartão de 

crédito. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. Analisando os autos, 

constato a impossibilidade de apreciar, neste momento, o pedido do autor, 

pois deixou de juntar ao feito documento pessoal, bem como as 6 (seis) 

últimas faturas do seu cartão de crédito na integra e o protocolo de 

cancelamento da compra. Assim, em atenção aos princípios da celeridade 

e economia processuais, INTIME-SE o autor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emendar a inicial para juntar ao feito os documentos citados acima, 

sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, concluso para apreciação do pedido de tutela de urgência. 

Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014449-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN FELIPE MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMANTE, na figura de seu patrono, para, apresentar contrarrazões, 

no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016207-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DE JESUS NETTO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016207-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:INFINITY 

LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH POLO PASSIVO: JULIO 

CESAR DE JESUS NETTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 28/05/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020042-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISNAI CRUZ MIRANDA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMANTE, na figura de seu patrono, para, apresentar contrarrazões, 

no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1018332-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO GUILHERME BARBOSA DAS NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018332-51.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: MAURO GUILHERME BARBOSA DAS NEVES EXECUTADO: 

BANCO BRADESCO DESPACHO Vistos. Trata-se de cumprimento de 

sentença formada pelas partes acima indicadas. A parte exequente 

requer a expedição de alvará para liberação do valor depositado no ID 

31051245, bem como a extinção do feito. É o relatório. Fundamento e 

decido. Analisando os autos, constato que a pretensão da parte credora 

merece prosperar, porquanto a parte executada manifestou sua 

concordância referente ao montante depositado. Anoto que inexistem 

outras obrigações a serem cumpridas pela parte devedora. Assim, ante o 

pagamento integral do débito, a extinção do feito é medida que se impõe. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento do valor em favor da parte credora. 

Ressalto que somente será efetuado o levantamento do montante em 

favor do advogado se houver procuração outorgando os respectivos 

poderes, consoante o disposto no artigo 450, da CNGC/MT. Após a 

expedição do Alvará, proceda-se o arquivamento dos autos, com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016019-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016019-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WILSON RIBEIRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

DESPACHO Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença formada pelas 

partes acima indicadas. A parte exequente requer a expedição de alvará 

para liberação do valor depositado no ID 30811140. É o relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, constato que a pretensão da 

parte credora merece prosperar, porquanto a parte executada manifestou 

sua concordância referente ao montante depositado. EXPEÇA-SE alvará 

para levantamento do valor em favor da parte credora. Ressalto que 

somente será efetuado o levantamento do montante em favor do 

advogado se houver procuração outorgando os respectivos poderes, 

consoante o disposto no artigo 450, da CNGC/MT. Após a expedição do 

Alvará, intime-se a parte exequente para, em 5 (cinco) manifestar 

interesse no prosseguimento da execução. Decorrido o prazo, sem 

manifestação, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1014421-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MAX ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA GABRIELA LIMA PEREIRA OAB - MT24423/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014421-31.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

LUCIANO MAX ROSA EXECUTADO: BANCO BRADESCO DESPACHO 

Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença formada pelas partes acima 

indicadas. A parte exequente requer a expedição de alvará para liberação 

do valor depositado no ID 30411887. É o relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, constato que a pretensão da parte credora merece 

prosperar, porquanto a parte executada manifestou sua concordância 

referente ao montante depositado. EXPEÇA-SE alvará para levantamento 

do valor em favor da parte credora. Ressalto que somente será efetuado 

o levantamento do montante em favor do advogado se houver procuração 

outorgando os respectivos poderes, consoante o disposto no artigo 450, 

da CNGC/MT. Após a expedição do Alvará, intime-se a parte exequente 

para, em 5 (cinco) manifestar interesse no prosseguimento da execução. 

Decorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019457-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY LINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMANTE, na figura de seu patrono, para, apresentar contrarrazões, 

no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015847-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

ADOLFO MIGUEL DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT11405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 27/05/2020 Hora: 09:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010539-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARICIO DE SANTANA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMANTE na figura de seu patrono, para, apresentar contrarrazões, 

no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015851-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNAN NASCIMENTO SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 27/05/2020 Hora: 15:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021818-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FIRMINIA MENDES PEREIRA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMADA, na figura de seu patrono, para, apresentar contrarrazões, 

no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016024-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA EDUARDA RODRIGUES FERREIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANE SOUZA CLEMENTINO OAB - MT8951-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

centro universsitario UNIASSELVI UNIDADE POÇÃO CUIABÁ/MT 

(TESTEMUNHA)

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (TESTEMUNHA)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada . *OBS. As 

audiências de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016207-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DE JESUS NETTO (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 28/05/2020 Hora: 14:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021795-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA DAYANE DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMANTE, na figura de seu patrono, para, apresentar contrarrazões, 

no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019322-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERMINIO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMANTE, na figura de seu patrono, para, apresentar contrarrazões 

aos embargos de declaração, no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015975-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EGA DIAS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALCIMARA DIAS DE CAMPOS OAB - MT26578/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 27/05/2020 Hora: 17:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016041-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANACLETO EMOGENIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO BRUNO OAB - MT7818-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 28/05/2020 Hora: 09:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020749-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI DALTRO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMANTE, na figura de seu patrono, para, apresentar contrarrazões 

aos embargos de declaração, no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022004-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BERTULINO RODRIGUES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMANTE, na figura de seu patrono, para, apresentar contrarrazões 

aos embargos de declaração, no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013963-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL ANTONIO GUIA DE LARA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL ANTONIO GUIA DE LARA PINTO OAB - MT17638-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVIDA, para, se manifestar acerca do petitório id 31214762 , no 

prazo de 05 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1017033-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E MEIRA BIDA - ME (EXEQUENTE)

ELISANGELA MEIRA BIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA OAB - MT9116-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

5 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018826-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS RODRIGUES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMANTE, na figura de seu patrono, para, apresentar contrarrazões 

aos embargos de declaração, no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021871-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMANTE, na figura de seu patrono, para, apresentar contrarrazões 

aos embargos de declaração, no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 
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Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007918-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYSSA MARIANY ARAUJO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007918-57.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: RAYSSA MARIANY 

ARAUJO SILVA DESPACHO Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança 

formado pelas partes acima indicadas. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Cumpra-se, observando a Portaria n. 249/2020, do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de 

direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009322-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009322-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOILSON DA SILVA SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc, Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, formado pelas partes acima indicadas. Diante da analise 

do documento apresentado no id: 2701102, em que comprova a 

impossibilidade de comparecer no ato, DEFIRO o pedido do autor. 

Determino pedido que seja redesignada a audiência de conciliação 

conforme a disponibilidade de pauta deste Juizado Especial. Intimem-se, as 

partes para comparecerem ao ato conciliatório, devendo constar no 

mandado de citação, todas as advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006482-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SHAYENE MARIE GHANEM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO OAB - 

MT22999-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006482-63.2020.8.11.0001. 

AUTOR: SHAYENE MARIE GHANEM REU: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

Vistos. Trata-se de ação AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS, formado pelas partes acima indicadas. Analisando 

os autos, constato que ocorreu perda do objeto do pedido, em razão da 

suspensão do ato determinada pela Portaria n. 249/2020, do Tribunal de 

Justiça de Mato GRosso. Assim, deixo de apreciar o pedido. Aguarde-se a 

suspensão determinada na Portaria n. 281/2020, em seguida redesigne-se 

audiência de conciliação. Intimem-se, as partes para comparecerem ao ato 

conciliatório, devendo constar no mandado de citação, todas as 

advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017120-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BATISTA GEREMIAS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017120-92.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCAS BATISTA GEREMIAS DE ARRUDA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO DESPACHO Vistos. Trata-se de Ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais, formado pelas 

partes acima indicadas. Compulsando os autos, constato que o patrono 

das partes reclamadas juntou nos autos a Carteira de Trabalho e 

Previdência Social, no entanto o referido documento não comprova a 

hipossuficiência financeira, o que impossibilita a concessão do pleito, 

neste momento. Ressalto que compete a parte comprovar a insuficiência 

de recurso, conforme disposto no artigo 5º, Inciso LXXIV, da Constituição 

Federal: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Assim, intime-se o Recorrente para, no prazo 

de 48 horas, aportar ao feito a cópia da declaração de imposto de renda 

mais recente para comprovar sua hipossuficiência financeira, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. Decorrido o prazo acima 

estipulado, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. Às 

providências. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018670-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO JONATHAN BRONISLAVSKI VICENTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018670-25.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDUARDO JONATHAN BRONISLAVSKI VICENTINI 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A. DESPACHO Vistos. Trata-se de 

Ação declaratória de inexistência de débito cc danos morais, formado 

pelas partes acima indicadas. Compulsando os autos, constato que a 

parte recorrente, deixou de aportar ao feito prova de sua hipossuficiência 

financeira, o que impossibilita a concessão do pleito, neste momento. 

Ressalto que compete a parte comprovar a insuficiência de recurso, 

conforme disposto no artigo 5º, Inciso LXXIV, da Constituição Federal: Art. 
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5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 

Assim, intime-se o Recorrente para, no prazo de 48 horas, aportar ao feito 

a cópia da declaração de imposto de renda mais recente para comprovar 

sua hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Decorrido o prazo acima estipulado, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. Às providências. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018503-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KETLYN LEE APARECIDA BELMONT DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018503-08.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KETLYN LEE APARECIDA BELMONT DA SILVA 

REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS DESPACHO Vistos. 

Trata-se de Ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência 

de relação jurídica c/c indenização por danos morais, formado pelas 

partes acima indicadas. Compulsando os autos, constato que a parte 

recorrente, deixou de aportar ao feito prova de sua hipossuficiência 

financeira, o que impossibilita a concessão do pleito, neste momento. 

Ressalto que compete a parte comprovar a insuficiência de recurso, 

conforme disposto no artigo 5º, Inciso LXXIV, da Constituição Federal: Art. 

5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 

Assim, intime-se o Recorrente para, no prazo de 48 horas, aportar ao feito 

a cópia da declaração de imposto de renda mais recente para comprovar 

sua hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Decorrido o prazo acima estipulado, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. Às providências. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016182-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO ARAUJO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE BALENA DE BRITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT13156-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016182-97.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALTAMIRO ARAUJO DE OLIVEIRA REQUERIDO: SIMONE 

BALENA DE BRITO Vistos. Considerando que a parte reclamante não 

trouxe aos autos arquivo com a petição inicial completa (mov. ID 

25960195), impossibilitando tanto o direito à ampla defesa da requerida, 

como melhor análise da sua causa de pedir por este Juízo, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos petição 

inicial completa. Friso que, nos termos do artigo 321, CPC, o não 

cumprimento da referida diligência implicará o indeferimento da petição 

inicial. Intimem-se. Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo DESPACHO Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de despacho elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016215-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON RIBEIRO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016215-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAICON RIBEIRO 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 28/05/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003344-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SOUZA FONSECA (REQUERENTE)

LUIS ARMANDO RODRIGUES VITORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GARCIA DA COSTA OAB - MT13791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003344-88.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIS ARMANDO RODRIGUES VITORIO, MARCO ANTONIO 

SOUZA FONSECA REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A DESPACHO 

Vistos. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, formada pelas 

partes acima indicadas. Intime-se o patrono das partes Reclamantes para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar procurações devidamente 

assinadas, legível e sem rasura. Às Providências. Dr. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022406-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE FLANOFA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMANTE, na figura de seu patrono, para, apresentar contrarrazões 

aos embargos de declaração, no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000940-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LUIZ ALVARENGA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 586 de 665



Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMANTE, na figura de seu patrono, para, apresentar contrarrazões, 

no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019263-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMANTE, na figura de seu patrono, para, apresentar contrarrazões 

aos embargos de declaração, no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011664-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELLA THAYS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011664-30.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: OKUTI & NAGATA LTDA - ME EXECUTADO: PAMELLA 

THAYS DE OLIVEIRA Vistos Trata-se de Execução de Título Extrajudicial 

formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de arquivamento. Devendo 

observar a portaria conjunta de N°249/2020 do Tribunal de Justiça. 

Cumpra-se, servindo a cópia deste despacho como carta de citação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012773-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE PEREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012773-79.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: OKUTI & NAGATA LTDA - ME EXECUTADO: DAYANE 

PEREIRA DA COSTA Vistos Trata-se de Execução de Título Extrajudicial 

formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de arquivamento. Devendo 

observar a portaria conjunta de N°249/2020 do Tribunal de Justiça. 

Cumpra-se, servindo a cópia deste despacho como carta de citação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012562-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILIZABETH MARIA DE LIMA SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012562-43.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: OKUTI & NAGATA LTDA - ME EXECUTADO: ILIZABETH 

MARIA DE LIMA SOUZA Vistos Trata-se de Execução de Título 

Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 
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apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

arquivamento. Devendo observar a portaria conjunta de N°249/2020 do 

Tribunal de Justiça. Cumpra-se, servindo a cópia deste despacho como 

carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011616-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCELINO TEODORO DE AGUIAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011616-71.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

OKUTI & NAGATA LTDA - ME EXECUTADO: FRANCELINO TEODORO DE 

AGUIAR DESPACHO Vistos Trata-se de Execução de Título Extrajudicial 

formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, 

servindo a cópia deste despacho como carta de citação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012116-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MARIA FERRAZ AMORIM (EXECUTADO)

SELMA REGINA FERRAZ DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012116-40.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI EXECUTADO: CLAUDIA MARIA 

FERRAZ AMORIM, SELMA REGINA FERRAZ DE AMORIM DESPACHO 

Vistos Trata-se de Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes 

acima indicadas. I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) 

dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a 

citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para 

extinção do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e 

caso haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se 

a conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora 

via sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte 

credora para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor 

disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo 

garantido, designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e 

seus advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a 

parte devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, servindo a cópia deste 

despacho como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002262-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA MARIA DE MORAES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1002262-22.2020.8.11.0001. TESTEMUNHA: 

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME TESTEMUNHA: REGINA 

MARIA DE MORAES DESPACHO Vistos Trata-se de Execução de Título 

Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

arquivamento. Devendo observar a portaria conjunta de N°281/2020 do 

Tribunal de Justiça. Cumpra-se, servindo a cópia deste despacho como 

carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013000-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDENEI DO NASCIMENTO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEMIR CORREIA DA SILVA 96043083191 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013000-69.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

CREUDENEI DO NASCIMENTO RODRIGUES EXECUTADO: ALDEMIR 

CORREIA DA SILVA 96043083191 DESPACHO Vistos Trata-se de 

Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o 

pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Devendo observar a portaria 

conjunta de N°281/2020 do Tribunal de Justiça. Cumpra-se, servindo a 

cópia deste despacho como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002034-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALLES FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1002034-47.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: E. 

C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: THALLES 

FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS DESPACHO Vistos Trata-se de 

Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o 

pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Devendo observar a portaria 

conjunta de N°249/2020 do Tribunal de Justiça. Cumpra-se, servindo a 

cópia deste despacho como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016383-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA FRANCISCA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

5 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005147-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WEBER VIEIRA CHAGAS (REQUERENTE)

ZILDA VIEIRA CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE GABRIELLE DA SILVA OAB - MT25529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE SEBASTIANA MARQUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005147-43.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WEBER VIEIRA CHAGAS, ZILDA VIEIRA CHAGAS 

REQUERIDO: JANE SEBASTIANA MARQUES DA SILVA Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença formado entre as partes acima indicadas. Ante 

o noticiado descumprimento do acordo (id 29659618), INTIME-SE A PARTE 

EXECUTADA para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no 

art. 523,§1º, do Código de Processo Civil. Ressalto que a ausência de 

pagamento ocasionará o bloqueio de bens via bacenjud. Após o decurso o 

prazo, intime-se o credor para manifestação, no prazo de 05 dias, a fim de 

atualizar o débito e requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz 

de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016221-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATTLLY RAFFAELY DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT20120-O (ADVOGADO(A))

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016221-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KATTLLY 

RAFFAELY DA SILVA MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES, TAIRAN SCHUMACHER 

POLO PASSIVO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE 

CRÉDITO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 28/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 14 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016223-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON VITORIO SILVA DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016223-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NILTON VITORIO 

SILVA DE ASSIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES 

DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 28/05/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015182-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MATOS SOARES DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MATOS SOARES DE SA OAB - MG123558 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015182-62.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

BARBARA MATOS SOARES DE SA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

DESPACHO Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença formada pelas 

partes acima indicadas. A parte exequente requer a expedição de alvará 

para liberação do valor depositado no ID 30247695, bem como a extinção 

da execução. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, 

constato que a pretensão da parte credora merece prosperar, porquanto 

a parte executada manifestou sua concordância referente ao montante 

depositado. Anoto que inexistem outras obrigações a serem cumpridas 

pela parte devedora. EXPEÇA-SE alvará para levantamento do valor em 

favor da parte credora. Ressalto que somente será efetuado o 

levantamento do montante em favor do advogado se houver procuração 

outorgando os respectivos poderes, consoante o disposto no artigo 450, 

da CNGC/MT. Após a expedição do Alvará, proceda-se o arquivamento 

dos autos, com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016253-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA PATRICIA FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016253-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SILVIA PATRICIA 

FERREIRA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LINDOLFO 

MACEDO DE CASTRO, JULIANA MACEDO FOLES POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

28/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016041-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANACLETO EMOGENIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO BRUNO OAB - MT7818-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016041-44.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANACLETO EMOGENIO DA SILVA REQUERIDO: PAX 

NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA Vistos. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL movido por 

ANACLETO EMORGENIO DA SILVA em desfavor da PAX NACIONAL 

PREVER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA. O autor requer a inversão do ônus 

da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de 

Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Além disso, como mencionado, se 

trata de prova negativa, sendo ônus do credor comprovar a legalidade da 

cobrança. Posto isso, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo o requerido 

demonstrar a regularidade do débito. Cite-se o requerido e intimem-se as 

partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015847-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

ADOLFO MIGUEL DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT11405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015847-44.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: GILBERTO MORAES DA SILVA, ADOLFO MIGUEL DE 

SOUZA JUNIOR REQUERIDO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 

Vistos. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS movido por GILBERTO MORAES DA SILVA e ADOLFO MIGUEL DE 

SOUZA JÚNIOR em desfavor da COMPANHIA BRASILEIRA DE 

DISTRIBUICÃO (HIPERMERCADO EXTRA). Compulsando os autos, verifico 

que não há na peça inaugural nenhum pedido de tutela de urgência. O 

autor requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, 

verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma 

vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 
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mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Além disso, como mencionado, se trata de prova negativa, sendo ônus do 

credor comprovar a legalidade da cobrança. Posto isso, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, 

devendo o requerido demonstrar a regularidade do débito. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da requerida na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)

-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Às providências JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015847-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

ADOLFO MIGUEL DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT11405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015847-44.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: GILBERTO MORAES DA SILVA, ADOLFO MIGUEL DE 

SOUZA JUNIOR REQUERIDO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 

Vistos. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS movido por GILBERTO MORAES DA SILVA e ADOLFO MIGUEL DE 

SOUZA JÚNIOR em desfavor da COMPANHIA BRASILEIRA DE 

DISTRIBUICÃO (HIPERMERCADO EXTRA). Compulsando os autos, verifico 

que não há na peça inaugural nenhum pedido de tutela de urgência. O 

autor requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, 

verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma 

vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Além disso, como mencionado, se trata de prova negativa, sendo ônus do 

credor comprovar a legalidade da cobrança. Posto isso, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, 

devendo o requerido demonstrar a regularidade do débito. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da requerida na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)

-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Às providências JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015975-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EGA DIAS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALCIMARA DIAS DE CAMPOS OAB - MT26578/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015975-64.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EGA DIAS DE CAMPOS REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Relação Jurídica c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais c/c c/ 

Pedido de Liminar, formada pelas partes acima indicada. A demandante 

alega que recebe benefício de pensão por morte e não estava condizente 

com o valor que deveria receber, e diante de tal situação, procurou a 

agência do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, que forneceu o 

extrato de empréstimos consignados, onde foi surpreendida com a 

existência de vários empréstimos consignados em seu benefício, dentre 

eles, esse, com o banco requerido com suposto empréstimo Contrato n. 

565709337, de R$ 867,82 (oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e 

dois centavos), com inclusão em 05/02/2016, no valor de R$ 26,00 (vinte e 

seis reais) cada, devendo ser quitado em 72 parcelas. Alega ainda, não 

ter solicitado ou assinado nenhum contrato consignado com o banco 

requerido, que ensejasse no débito automático de parcelas em sua 

pensão do INSS, razão pela qual tal cobrança é totalmente infundada, 

porém, foi depositado em sua conta corrente o valor R$ 867,82 (oitocentos 

e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos), na data de 11/02/2016, 

que se supõe ser referente ao contrato supostamente firmado entre as 

partes, e tais fatos indicam uma tentativa da parte requerida em forçar um 

contrato de empréstimo na modalidade consignado. Neste contexto, pugna 

em tutela provisória de urgência que o banco requerido seja compelido a 

proceder a retirada imediata do nome da autora do registro com o 

concessor Banco ITAÚ Consignado – 29, dos empréstimos no sistema do 

INSS, bem como, que seja suspenso os descontos no benefício de 

aposentadoria da autora, referente ao contrato nº 565709337. Pleiteia, 

ainda, a inversão do ônus da prova. É necessário. Decido. Para a 

concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Pois bem, tenho que a pretendida tutela antecipada de 

urgência depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a 

verossimilhança da alegação e a existência de provas inequívocas. Em 

outras palavras, a formação de um juízo de probabilidade da existência do 

direito alegado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, 

pressuposto este denominado por alguns de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Munido desses conceitos, 

analisando-os com a situação jurídica apresentada no início da ação, vejo 

que o pleito liminar desmerece acolhimento. Isso porque, a prova coligida 

até aqui não se mostra hábil a convencer o Juízo da verossimilhança da 

alegação, pois o fato da autora alegar na exordial que não solicitou 

tampouco assinou contrato de empréstimo consignado nº 565709337, a 

mesma confessa que se tornou beneficiária com o deposito do valor de R$ 

867,82 (oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos), na 

data longínqua de 11/02/2016, em sua conta corrente, que para o Juízo 

não demonstra de forma clara o alegado de concessão de empréstimo 

consignado fraudulento, como alardeado na exordial. Em suma, a autora 

não logrou demonstrar, ao menos, no primeiro momento, a existência de 

seu pretenso direito (verossimilhança do alegado), nem a possibilidade de 

dano que não possa vir a ser reparado, futuramente, a ensejar a 

antecipação da tutela. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” – 

INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ASPECTOS NEBULOSOS E 

CONFUSOS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS 

DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se como data da publicação o 

primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da decisão agravada no 

DJe, tendo início o prazo para interposição do recurso no primeiro dia útil 

seguinte ao considerado como data da publicação, nos termos do art. 4º, 

§§ 3º e 4º, da Lei nº 11.419/2006, não havendo falar em intempestividade 
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da interposição do agravo de instrumento protocolizado exatamente no 

último dia do prazo. 2. O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a 

“TUTELA de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” 3. Hipótese em que não há no conjunto 

probatório documentos aptos à elucidação dos fatos, de modo que a 

alegação de que as partes celebraram contrato de trespasse ainda não 

resta suficientemente demonstrada, existindo fundada dúvida quanto a 

esse fato e, portanto, quanto à alegada violação ao disposto no art. 1.147 

do CC, especialmente porque o contrato prevê terceirização dos serviços 

de assistência técnica, não restando satisfatoriamente comprovado que 

houve alienação do fundo de comércio da agravada à agravante. 4. Não 

estando demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo 

necessidade de ampla instrução probatória para o convencimento do 

magistrado acerca das alegações que embasam o pleito autoral, correta a 

decisão que INDEFERE o pedido de antecipação da TUTELA TUTELA de 

urgência. (N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019). (Grifei) A 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente a requerida, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por 

ausência da probabilidade do direito invocado. Defiro o pedido de inversão 

do ônus da prova devendo o requerido aportar ao feito documentos que 

comprovem a regularidade dos descontos. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação 

outrora designada. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento do requerido na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime-se a requerente, consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015851-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNAN NASCIMENTO SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015851-81.2020.8.11.0001. 

AUTOR: THAYNAN NASCIMENTO SOUZA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de Ação de 

Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência c/c 

Indenização Por Danos Morais, formada pelas partes acima indicada. A 

demandante alega que possui contrato de fornecimento de energia elétrica 

com a requerida com a Unidade Consumidora n.º 6/2748551-5, porém, ao 

receber a fatura do mês 03/2020, foi surpreendida de forma negativa com 

o valor absurdo cobrado de R$ 501,30 (quinhentos e uns reais e trinta 

centavos). Alega ainda, que entrou em contato com a empresa requerida 

solicitando o esclarecimento do motivo que ensejaram o tamanho aumento, 

não obteve qualquer tipo de esclarecimento, já que a autora alterou sua 

rotina para o menor consumo de energia, e que nunca consumiu valor 

próximo a este que está sendo cobrado, conforme histórico de consumo 

acarreado aos autos. Neste contexto, pugna em tutela provisória de 

urgência que a requerida se abstenha de realizar a suspensão do 

fornecimento de energia, e, suspenda a cobrança da fatura de energia no 

valor de R$ 501,30 (quinhentos e uns reais e trinta centavos), bem como, 

se abster de inscrever o nome da parte autora nos Órgãos de Proteção de 

Crédito, sob pena de multa diária no caso de descumprimento da ordem 

judicial. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É necessário. Decido. 

Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte 

autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais 

sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a pretensão 

da autora merece prosperar, porquanto negou a existência da dívida, 

sendo incabível atribuir ao demandante o ônus de provar a irregularidade 

da cobrança por se tratar de prova negativa. Além disso, há indícios de 

irregularidade da cobrança, em razão da discrepância entre a fatura 

vencida no mês de março/2020 em relação ao período anterior, conforme 

histórico de consumo juntado aos autos, assim como, a requerente 

comprovou a quitação das demais faturas. Com isso, a requerente 

demonstrou, neste momento, a probabilidade do direito invocado. O perigo 

de dano é evidente, uma vez que a concessão do pleito ao final 

ocasionará prejuízo para a parte por se tratar de serviço essencial. 

Ademais, não é razoável admitir a inclusão do nome da autora nos órgãos 

de proteção ao crédito por dívida em discussão. Ressalto que o 

deferimento do pedido de urgência não causa prejuízo para a demandada, 

uma vez que não exclui o crédito. Nesse sentido: PODER JUDICIÁRIO DE 

M A T O  G R O S S O T R I B U N A L  D E  J U S T I Ç A 

1001035-34.2019.8.11.0000AGRAVANTE: IVANEA GRIGORIO VIDAL 

CASTRO AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – 

DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - 

ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA 

INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de suposto débito pretérito de 

consumo de ENERGIA elétrica e verificada a DISCREPÂNCIA nas faturas 

nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência 

para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço. A 

declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação 

aprofundada em instrução processual. (N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019). A requerente pleiteia a 

inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que 

o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as 

partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Friso que o requerente se 

enquadra como destinatária final no vertente caso. O artigo 6º, do Código 

de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados, uma vez que o fornecedor possui melhores condições 

técnicas ou econômicas para produzir provas, sendo imprescindível a 

inversão do ônus para a igualdade entre as partes. Diante do exposto, 

DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino a abstenção de 

suspensão dos serviços de energia elétrica na unidade consumidora da 

demandante descrita na inicial, bem como a suspensão da cobrança 

referente as fatura no valor de R$ 501,30 (quinhentos e uns reais e trinta 

centavos), com vencimento em março/2020. Ressalto que a liminar 

concedida, abrange somente a fatura mencionada. Fixo multa no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais) no caso de descumprimento desta decisão. 

Não se trata de multa diária. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, 

devendo o demandado comprovar a regularidade da cobrança. Cite-se a 

requerida e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação, outrora designada. Na carta de citação/intimação deverá 

constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 
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resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como 

mandado. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016024-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA EDUARDA RODRIGUES FERREIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANE SOUZA CLEMENTINO OAB - MT8951-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

centro universsitario UNIASSELVI UNIDADE POÇÃO CUIABÁ/MT 

(TESTEMUNHA)

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016024-08.2020.8.11.0001. 

TESTEMUNHA: BRUNA EDUARDA RODRIGUES FERREIRA TESTEMUNHA: 

CENTRO UNIVERSITARIO UNIASSELVI UNIDADE POÇÃO CUIABÁ/MT, 

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A Vistos. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais c/ Pedido 

de Tutela Antecipada, formada pelas partes acima indicada. A demandante 

alega que ingressou na Faculdade Anhanguera de Cuiabá/MT em 

Fevereiro/2014, concluiu o Curso de Tecnólogo em Gestão de Recursos 

Humanos em dezembro/2015 e colou grau em 16/03/2016, e no dia da 

colação de grau recebeu o certificado de conclusão de curso, passados 

04 (quatro) anos da colação de grau e em flagrante morosidade na 

emissão do diploma. Alega ainda a demandante que por diversas vezes foi 

na unidade das reclamadas, após a colação e não passaram nenhuma 

posição sobre o prazo de entrega, todavia, a mesma está perdendo 

oportunidades de trabalho na sua formação em decorrência da falta do 

diploma, embora as reclamadas tenham fornecido um certificado de 

conclusão na graduação, porém, este tem prazo de validade e as 

empresas interessadas são temerosas em aceitar apenas essa 

declaração. Neste contexto, pugna em tutela provisória de urgência para 

obrigar as requeridas solidariamente confeccionarem e entregarem a 

autora o seu Diploma. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É 

necessário. Decido. Para a concessão do pedido de urgência é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem, tenho que a 

pretendida tutela antecipada de urgência depende da coexistência de dois 

requisitos. O primeiro exige a verossimilhança da alegação e a existência 

de provas inequívocas. Em outras palavras, a formação de um juízo de 

probabilidade da existência do direito alegado. Já o segundo requisito 

depende da análise objetiva da existência de perigo de dano irreparável ou 

de difícil reparação, pressuposto este denominado por alguns de perigo da 

morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. Compulsando 

os autos, constato que a pretensão da autora merece prosperar, 

porquanto da análise dos documentos juntados aos autos, bem como das 

razões apresentadas, há prova robustas da irregularidade apontada pela 

requerente, uma vez que conforme conversas juntadas na inicial, há 

demasiada morosidade para a confecção e entrega de seu diploma, e 

munido desses conceitos, analisando-os com a situação jurídica 

apresentada no início da ação, vejo que o pleito liminar merece 

acolhimento. Assim, a concessão do pleito é medida que impõe. Nesse 

sentido: ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 

1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Assim, DEFIRO, e determino que as instituições reclamadas solidariamente, 

no prazo de 30 (trinta) dias, procedam com a expedição do Diploma da 

parte reclamante, referente ao Curso de Tecnólogo em Gestão de 

Recursos Humanos. Para o descumprimento da presente decisão, arbitro 

multa fixa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA. Desta feita, deverá as reclamadas apresentarem 

todas as provas concernentes ao caso em tela em sua defesa, qual seja, 

na Contestação, e, por consequência a parte Autora, manifestar das 

provas apresentadas pela parte Promovida, no momento oportuno, qual 

seja, na impugnação. Designada audiência de conciliação, cite-se a parte 

Promovida e intimem-se as partes para comparecerem na Sessão 

Conciliatória, conforme disponibilidade de pauta desta Unidade Judiciária. 

Conste na carta de citação as consequências para o caso de ausência, o 

prazo para apresentar defesa, e ainda que, em se tratando de pessoa 

jurídica, esta poderá ser representada na audiência por preposto. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004296-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO OAB - PB14370 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1004296-67.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA REQUERIDO: UNIMED NORTE 

NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES 

COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, BEM BENEFICIOS 

ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA DECISÃO VISTOS Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COM 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. O requerente pleiteia pelo aditamento da 

exordial para que seja suspenso, em liminar, o pagamento do plano de 

saúde durante a negativa de prestação de serviço da empresa. Para a 

concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Analisando os autos, constato que a pretensão do autor 

não merece acolhimento, uma vez que incumbe a parte cumprir sua 

obrigação contratual de pagamento das parcelas do plano de saúde. Friso 
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que inexiste qualquer indício de irregularidade da cobrança pela empresa. 

Assim,não há probabilidade do direito invocado. De igual modo, não há 

prova do perigo de dano para o caso de concessão ao final. Posto isso, 

indefiro o pedido do autor. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

empresa BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA no 

endereço apresentado no ID 30144983, para apresentar defesa, 

consignando-se as advertências legais. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Intime-se a requerida Unimed para apresentar defesa relativo 

ao aditamento da exordial, no prazo de 05 dias. Às providências. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007893-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELA MIRAGLIA JAUDY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILBER NORIO OHARA OAB - MT8261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WATER PRIME SISTEMA DE ABASTECIMENTO PREDIAL LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007893-78.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ARIELA MIRAGLIA JAUDY REQUERIDO: WATER PRIME 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO PREDIAL LTDA - ME Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA, formado pelas partes acima indicadas. O autor 

requer a redesignação da audiência de conciliação, visto que não está 

bem de saúde no período da realização do ato. Analisando os autos, 

constato que a pretensão do autor merece prosperar, conforme o 

atestado médico juntado ao feito de ID:30146773 onde comprova o fato 

alegado. Ademais, a concessão do pedido não ocasiona qualquer prejuízo 

para a parte requerida. Posto isso, DEFIRO o pedido de redesignação da 

audiência. Determino a REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação, 

conforme a disponibilidade de pauta. Intimem-se as partes para 

comparecer ao ato conciliatório. Intimem-se as partes para comparecerem 

no ato. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016155-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE FLORENTINA DE CAMPOS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016155-80.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DEISE FLORENTINA DE CAMPOS TEIXEIRA REQUERIDO: OI 

MÓVEL S/A Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/ Pedido de Urgência e Dano Moral, formada pelas partes acima 

indicada. A demandante alega que firmou contrato com a parte requerida 

em 18/12/2018, para o fornecimento de serviços de telefonia móvel, sendo 

uma linha do titular e outras duas linhas para os dependentes; internet; e 

TV a Cabo, e restou pactuado que a reclamante pagaria mensalmente pela 

prestação dos serviços o valor de R$ 287,90 (duzentos e oitenta e sete 

reais e noventa centavos). Alega também que já no primeiro mês da 

contratação a requerida encaminhou o boleto referente a seus serviços 

no valor de R$ 315,93 (trezentos e quinze reais e noventa e três 

centavos), ou seja, acima do valor pactuado pelas partes, e diante disso, 

solicitou revisão administrativa dos valores, e pagou pelos serviços 

mesmo estando acima do valor contratado, porém, o mesmo ocorreu nos 

meses subsequentes, até que em abril/2019 solicitou o cancelamento dos 

serviços devido às reiteradas divergências de cobranças pela requerida, 

efetuando o pagamento de todas os débitos até o pedido de 

cancelamento, mesmo estando em valores superiores ao contratado. 

Alega ainda, que após o cancelamento do contrato, houve várias 

cobranças direcionadas à reclamante, que acredita se tratar da multa 

rescisória e/ou lançamento de faturas por serviço não prestado, que 

evidentemente é inexigível neste caso, tendo em vista que quem 

descumpriu o contrato foi a parte requerida, e por fim, em dezembro/2019, 

a reclamada inseriu o nome da reclamante em cadastro de inadimplentes. 

Neste contexto, pugna em tutela provisória de urgência para obrigar a 

parte requerida a retirar o nome da autora, imediatamente, dos cadastros 

de inadimplentes; proibir que inscreva novamente; ao fim, determinar a 

imediata suspensão das cobranças extrajudiciais. Pleiteia, ainda, a 

inversão do ônus da prova. É necessário. Decido. Para a concessão do 

pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os 

requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois 

bem, tenho que a pretendida tutela antecipada de urgência depende da 

coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a verossimilhança da 

alegação e a existência de provas inequívocas. Em outras palavras, a 

formação de um juízo de probabilidade da existência do direito alegado. Já 

o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação, pressuposto este denominado 

por alguns de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de 

urgência. Munido desses conceitos, analisando-os com a situação jurídica 

apresentada no início da ação, vejo que o pleito liminar desmerece 

acolhimento. Isso porque, a prova coligida até aqui não se mostra hábil a 

convencer o Juízo da verossimilhança da alegação, pois o fato da autora 

alegar na exordial que requereu o cancelamento do contrato por 

divergências de valores cobrados, mas não demonstra nos autos a 

quitação das faturas durante a curta vigência do contrato, que para o 

Juízo não demonstra de forma clara o alegado alardeado na exordial. Em 

suma, a autora não logrou demonstrar, ao menos, no primeiro momento, a 

existência de seu pretenso direito (verossimilhança do alegado), nem a 

possibilidade de dano que não possa vir a ser reparado, futuramente, a 

ensejar a antecipação da tutela. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER” – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE 

NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ASPECTOS 

NEBULOSOS E CONFUSOS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – 

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se como data da 

publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da decisão 

agravada no DJe, tendo início o prazo para interposição do recurso no 

primeiro dia útil seguinte ao considerado como data da publicação, nos 

termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 11.419/2006, não havendo falar em 

intempestividade da interposição do agravo de instrumento protocolizado 

exatamente no último dia do prazo. 2. O art. 300, caput, do CPC/2015, 

estabelece que a “TUTELA de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” 3. Hipótese em que não há no 

conjunto probatório documentos aptos à elucidação dos fatos, de modo 

que a alegação de que as partes celebraram contrato de trespasse ainda 

não resta suficientemente demonstrada, existindo fundada dúvida quanto 

a esse fato e, portanto, quanto à alegada violação ao disposto no art. 

1.147 do CC, especialmente porque o contrato prevê terceirização dos 

serviços de assistência técnica, não restando satisfatoriamente 

comprovado que houve alienação do fundo de comércio da agravada à 

agravante. 4. Não estando demonstrada a probabilidade do direito 

invocado, havendo necessidade de ampla instrução probatória para o 

convencimento do magistrado acerca das alegações que embasam o 

pleito autoral, correta a decisão que INDEFERE o pedido de antecipação da 

TUTELA TUTELA de urgência. (N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA 

FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, 

Publicado no DJE 18/06/2019). (Grifei) A demandante requer a inversão do 

ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de 

Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 
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amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente a requerida, que possui 

informação específica sobre os fatos. Diante do exposto, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por ausência da probabilidade do direito 

invocado. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova devendo o 

requerido aportar ao feito documentos que comprovem a regularidade das 

cobranças. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação outrora designada. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento do requerido na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime-se o requerente, 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT6183-O (ADVOGADO(A))
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LEANDRO FERREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016106-39.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: PARQUE CHAPADA DA SERRA REQUERIDO: LEANDRO 

FERREIRA DA CRUZ Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexigibilidade de Débito, formada pelas partes acima indicada. O 

demandante alega que mantinha com o requerido um contrato de 

prestação de serviço de consultoria e assessoria jurídica mensal, com 

vigência de 02 (dois) anos, tendo como termo inicial 31/03/2018 e final 

30/03/2020. Não obstante em 04/11/2019, em razão do requerido não ter 

comparecido a uma audiência de conciliação, ocasionando à revelia do 

requerente, por quebra da fidúcia o mesmo notificou aquele de que não 

tinha mais interesse em dar continuidade no contrato particular, haja vista 

o problema na prestação do serviço, considerando como rescindido o 

contrato de prestação de serviços. Alega ainda, que na referida 

notificação, o requerente destacou que os prazos e indenizações 

previstas na cláusula sexta do contrato de prestação de serviço não 

seriam aplicados e quitados pelo requerente, em razão da referida 

cláusula causar desequilíbrio contratual, uma vez que só previa punição 

para o contratante, todavia, o requerido contra notificou o requerente 

informando que a cláusula sexta impedia a rescisão contratual e por isso 

seriam devidos os honorários dos meses vincendos, enquanto viger o 

contrato de prestação de serviço. Neste contexto, pugna em tutela 

provisória de urgência para os fins de o requerido ser obrigado, de 

imediato, a suspender as cobranças com os efeitos da mora para que o 

nome do requerente não seja inscrito nos cadastros restritivos de crédito, 

ou se já tiver sido negativado, determine que o reclamado dê baixa nas 

suas restrições. É necessário. Decido. Para a concessão do pedido de 

urgência é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos 

indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem, 

tenho que a pretendida tutela antecipada de urgência depende da 

coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a verossimilhança da 

alegação e a existência de provas inequívocas. Em outras palavras, a 

formação de um juízo de probabilidade da existência do direito alegado. Já 

o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação, pressuposto este denominado 

por alguns de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de 

urgência. Munido desses conceitos, analisando-os com a situação jurídica 

apresentada no início da ação, vejo que o pleito liminar desmerece 

acolhimento. Isso porque, a prova coligida até aqui não se mostra hábil a 

convencer o Juízo da verossimilhança da alegação, pois o contrato 

pactuado entre as partes litigantes descreve com claridade solar os 

direitos e deveres atribuídos a cada uma das partes, mais precisamente 

na cláusula sexta, acerca do vigência do contrato de assessoria jurídica 

continuada, que para o Juízo demonstra de forma clara as atribuições das 

partes em caso de rescisão contratual. Friso que, para a suspensão da 

cobrança, necessária a prévia rescisão do contrato. Em suma, o autor não 

logrou demonstrar, ao menos, no primeiro momento, a existência de seu 

pretenso direito (verossimilhança do alegado), nem a possibilidade de 

dano que não possa vir a ser reparado, futuramente, a ensejar a 

antecipação da tutela. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” – 

INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ASPECTOS NEBULOSOS E 

CONFUSOS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS 

DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se como data da publicação o 

primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da decisão agravada no 

DJe, tendo início o prazo para interposição do recurso no primeiro dia útil 

seguinte ao considerado como data da publicação, nos termos do art. 4º, 

§§ 3º e 4º, da Lei nº 11.419/2006, não havendo falar em intempestividade 

da interposição do agravo de instrumento protocolizado exatamente no 

último dia do prazo. 2. O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a 

“TUTELA de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” 3. Hipótese em que não há no conjunto 

probatório documentos aptos à elucidação dos fatos, de modo que a 

alegação de que as partes celebraram contrato de trespasse ainda não 

resta suficientemente demonstrada, existindo fundada dúvida quanto a 

esse fato e, portanto, quanto à alegada violação ao disposto no art. 1.147 

do CC, especialmente porque o contrato prevê terceirização dos serviços 

de assistência técnica, não restando satisfatoriamente comprovado que 

houve alienação do fundo de comércio da agravada à agravante. 4. Não 

estando demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo 

necessidade de ampla instrução probatória para o convencimento do 

magistrado acerca das alegações que embasam o pleito autoral, correta a 

decisão que INDEFERE o pedido de antecipação da TUTELA TUTELA de 

urgência. (N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019). (Grifei) 

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por 

ausência da probabilidade do direito invocado. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação 

outrora designada. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento do requerido na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime-se o requerente, consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença
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THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016715-56.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

FATIMA FAUSTINA RIBEIRO REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS SENTENÇA VISTOS Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos por ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSem 

decorrência de suposta contradição da sentença. Intimado para 

manifestar, o embargado manteve-se inerte. É o Relato. Fundamento e 

Decido. Nos moldes do art. 535 do Código de Processo Civil, os embargos 

de declaração consubstanciam instrumento processual destinado a 

expungir do julgamento obscuridade ou contradições, ou ainda para suprir 

omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao julgador, não se 

prestando para promover a reapreciação do julgado. A medida tem cunho 

integrativo e possui seus limites restritos ao exame da existência de 

omissão, contradição e obscuridade, de modo que pode, somente em 

casos extremos, ser conferido efeito infringente ou modificativo, desde 

que resultante da análise de referidos requisitos. A omissão, contradição 

e obscuridade suscetíveis de serem afastadas por meio de embargos 

declaratórios são as contidas entre os próprios termos da decisão 

embargada, que se estabelece em seu âmbito interno. O embargante alega 

que a sentença possui contradição por julgar extinto o feito ao invés de 

julgar improcedente. Compulsando os autos, constato que inexiste 

qualquer erro formal ou material na sentença, porquanto verifica-se que a 

sentença fora com análise de mérito, sendo, inexistindo qualquer 

contradição. Posto isso, incabível o acolhimento dos embargos opostos 

pelo embargante, porquanto o inconformismo da parte não se confunde 

com os vícios de julgamento. Nesse sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO ? APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA ? DANOS MORAIS NÃO 

EVIDENCIADOS ? VÍCIO DE CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADO ? 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DO 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - EMBARGOS REJEITADOS.A 

interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a 

decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição 

ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.Se os 

argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi 

julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via 

adequada para esses fins.A mera cobrança de valores indevidos pela 

concessionária de abastecimento de energia elétrica não tem o condão 

ofender os direitos da personalidade, sendo dissabores normais da vida 

cotidiana. (ED 45030/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018). Assim, a rejeição dos 

embargos é medida que se impõe. No que tange ao pedido de justiça 

gratuita do autor, constato que não merece acolhimento, neste momento, 

pois inexiste prova hábil que comprove a hipossuficiência financeira. 

Ressalto que compete a parte comprovar a insuficiência de recurso, 

conforme disposto no artigo 5º, Inciso LXXIV, da Constituição Federal: Art. 

5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 

Assim, necessária a intimação da parte para comprovar sua arguição. 

Diante o exposto, CONHEÇO os embargos de declaração opostos pela 

autora, pois tempestivos e lhes NEGO provimento, mantendo a sentença 

incólume. Intime-se o autor para, no prazo de 48 horas, aportar ao feito a 

cópia da declaração de imposto de renda mais recente para comprovar 

sua hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Decorrido o prazo acima estipulado, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. Às providências. DR. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016715-56.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

FATIMA FAUSTINA RIBEIRO REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS SENTENÇA VISTOS Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos por ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSem 

decorrência de suposta contradição da sentença. Intimado para 

manifestar, o embargado manteve-se inerte. É o Relato. Fundamento e 

Decido. Nos moldes do art. 535 do Código de Processo Civil, os embargos 

de declaração consubstanciam instrumento processual destinado a 

expungir do julgamento obscuridade ou contradições, ou ainda para suprir 

omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao julgador, não se 

prestando para promover a reapreciação do julgado. A medida tem cunho 

integrativo e possui seus limites restritos ao exame da existência de 

omissão, contradição e obscuridade, de modo que pode, somente em 

casos extremos, ser conferido efeito infringente ou modificativo, desde 

que resultante da análise de referidos requisitos. A omissão, contradição 

e obscuridade suscetíveis de serem afastadas por meio de embargos 

declaratórios são as contidas entre os próprios termos da decisão 

embargada, que se estabelece em seu âmbito interno. O embargante alega 

que a sentença possui contradição por julgar extinto o feito ao invés de 

julgar improcedente. Compulsando os autos, constato que inexiste 

qualquer erro formal ou material na sentença, porquanto verifica-se que a 

sentença fora com análise de mérito, sendo, inexistindo qualquer 

contradição. Posto isso, incabível o acolhimento dos embargos opostos 

pelo embargante, porquanto o inconformismo da parte não se confunde 

com os vícios de julgamento. Nesse sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO ? APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA ? DANOS MORAIS NÃO 

EVIDENCIADOS ? VÍCIO DE CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADO ? 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DO 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - EMBARGOS REJEITADOS.A 

interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a 

decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição 

ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.Se os 

argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi 

julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via 

adequada para esses fins.A mera cobrança de valores indevidos pela 

concessionária de abastecimento de energia elétrica não tem o condão 

ofender os direitos da personalidade, sendo dissabores normais da vida 

cotidiana. (ED 45030/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018). Assim, a rejeição dos 

embargos é medida que se impõe. No que tange ao pedido de justiça 

gratuita do autor, constato que não merece acolhimento, neste momento, 

pois inexiste prova hábil que comprove a hipossuficiência financeira. 

Ressalto que compete a parte comprovar a insuficiência de recurso, 

conforme disposto no artigo 5º, Inciso LXXIV, da Constituição Federal: Art. 

5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 

Assim, necessária a intimação da parte para comprovar sua arguição. 

Diante o exposto, CONHEÇO os embargos de declaração opostos pela 

autora, pois tempestivos e lhes NEGO provimento, mantendo a sentença 

incólume. Intime-se o autor para, no prazo de 48 horas, aportar ao feito a 

cópia da declaração de imposto de renda mais recente para comprovar 

sua hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Decorrido o prazo acima estipulado, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. Às providências. DR. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO JUIZ DE DIREITO
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012902-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE RODRIGUES RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012902-84.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES EXECUTADO: 

ROSILENE RODRIGUES RIBEIRO SENTENÇA Vistos. Deixo de relatar os 

fatos, nos termos do artigo 38, da Lei n. 9.099/1995. Fundamento e 

Decido. O credor requer a desistência do feito. Compulsando os autos, 

constato que a pretensão do exequente merece prosperar. O Enunciado 

n. 90 do FONAJE dispõe que é possível conceder o pedido de desistência 

no Juizado Especial a qualquer momento, exceto no caso de litigância de 

má-fé ou de lide temerária. No caso, inexistem indícios de irregularidade 

praticada pela parte. Posto isso, a concessão do pleito é medida que se 

impõe para que produza seus efeitos, nos termos do artigo 200, do Código 

de Processo Civil. Diante do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, por 

corolário, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Por ausência 

de citação, desnecessária a intimação do requerido para ciência. Sem 

condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 

9.099/1995. Arquive-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020418-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CAMILA LARA JANUARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020418-92.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TATIANE CAMILA LARA JANUARIO REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Material, formado pelas partes 

acima indicadas. Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 

38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que 

transigiram no decorrer da lide, nos termos registrados nos autos. Diante 

disso, homologo a manifestação de vontade das partes ali exposta, para 

que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Assim, 

revogo a sentença proferida no ID 30147294. Publique-se Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011873-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODINEI GONCALVES BRAVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

R BRASIL SOLUCOES S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011873-96.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: RODINEI GONCALVES BRAVO REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A, R BRASIL SOLUCOES S.A Vistos etc. Trata-se de ação 

de indenização por dano moral, formado pelas partes acima indicadas. 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que transigiram no decorrer da 

lide, nos termos registrados nos autos. Diante disso, homologo a 

manifestação de vontade das partes ali exposta, para que produza todos 

os seus jurídicos e legais efeitos. Diante do acordo realizado, Determino o 

cancelamento da audiência de conciliação agendada nos autos. Com isto, 

julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 dias, manifestar sobre o 

pagamento aportado ao feito, sob pena de arquivamento. Decorrido o 

prazo, sem manifestação, ao arquivo. Publique-se Intime-se. Cumpra-se. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011537-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOMENE KALIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO OAB - PE42379 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011537-92.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: GUILHERME DOMENE KALIX REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS, DECOLAR.COM LTDA Vistos etc. Trata-se de ação de 

indenização por dano moral, formado pelas partes acima indicadas. 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que transigiram no decorrer da 

lide, nos termos registrados nos autos. Diante disso, homologo a 

manifestação de vontade das partes ali exposta, para que produza todos 

os seus jurídicos e legais efeitos. Conforme acordo realizado, Determino o 

cancelamento da audiência de conciliação agendada nos autos. Com isto, 

julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se . Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012660-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA KELLEN DA SILVA GUIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012660-28.2020.8.11.0001. AUTOR: MAIRA 

KELLEN DA SILVA GUIA REU: SKY BRASIL SERVICOS LTDA S E N T E N Ç 

A Vistos etc. Trata-se de Ação de obrigação de fazer c/c Ação de 

repetição de indébito c/c danos morais, formado pelas partes acima 

indicadas. Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que transigiram no decorrer 

da lide, nos termos registrados nos autos. Diante disso, homologo a 
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manifestação de vontade das partes ali exposta, para que produza todos 

os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com 

suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se . Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012512-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA SOUZA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKACIA MARIANNA DE MORAES GOMES BARBOSA OAB - MT26079/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012512-51.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANDREA CRISTINA SOUZA DE ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A Vistos etc. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c danos morais, 

formado pelas partes acima indicadas. Dispensado o Relatório, nos termos 

da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A 

ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, 

que transigiram no decorrer da lide, nos termos registrados nos autos. 

Devendo-se observar a portaria conjunta n°281/2020 do Tribunal de 

Justiça. Diante disso, homologo a manifestação de vontade das partes ali 

exposta, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se . Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001042-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON BEZERRA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA SILVEIRA GUERREIRO OAB - MT21840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001042-86.2020.8.11.0001. AUTOR: 

ALYSSON BEZERRA DE JESUS REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A S 

E N T E N Ç A Vistos etc. Trata-se de ação de indenização por danos 

morais e materiais formado pelas partes acima indicadas. Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes, que transigiram no decorrer da lide, nos termos 

registrados nos autos. Devendo-se observar a portaria conjunta 

n°281/2020 do Tribunal de Justiça. Diante disso, homologo a manifestação 

de vontade das partes ali exposta, para que produza todos os seus 

jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 

51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. INTIME-SE o autor para, no prazo de 05 

dias, manifestar sobre o pagamento efetuado pelo requerido, sob pena de 

arquivamento. Decorrido o prazo, sem manifestação, ao arquivo. 

Publique-se . Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005111-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO JANGADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENILZE VERGULINO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1005111-64.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RIO JANGADA EXECUTADO: IRENILZE VERGULINO DA 

SILVA S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final 

do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que 

transigiram do correr da lide, nos termos registrados nos autos. Diante 

disso, homologo a manifestação de vontade das partes ali exposta, para 

que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000895-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DOS SANTOS CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE (REQUERIDO)

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte, para que junte aos autos o comprove de 

adimplemento da obrigação pactuada no id. 29767543, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016173-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNAN NASCIMENTO SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1016173-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THAYNAN 

NASCIMENTO SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEPHANY 

QUINTANILHA DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/05/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: . 13 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001609-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINDSLEY VIRGOLINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 
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tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019223-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MOREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT17268-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZILENE ARAUJO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004039-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA MOREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008732-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GOLDEN PECAS MAQUINAS PESADAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

FABIO NALIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL OLIVA LOPES (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015010-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRE CARLA KONISKI (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015831-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTORIA DE ARAUJO SOLON VASCONCELOS (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte, para que apresente novo endereço, no 

prazo de 05(cinco)dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005557-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARITZA ESTRAL VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA OAB - MT16583-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIFORT SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA OAB - MT19190/O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020747-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VILDETE GONCALVES MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA DENUZZO OAB - MT253384-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003875-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDA SEBASTIANA AMORIM MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação, para que proceda no prazo improrrogável de 48 

horas, a quitação do valor das custas a serem apuradas, sob pena de 

deserção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008842-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLA DA SILVA BELIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYLA DA SILVA BELIDO OAB - MT15165-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IG PUBLICIDADE E CONTEUDO LTDA. (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte, para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

apresente o atual endereço da Reclamada, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010095-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER LUCIO FERREIRA FONTOURA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte executada para que proceda ao pagamento 

da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida 

ao valor da condenação a multa de 10% (dez por cento), previsto no 

artigo 523 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016686-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERSON MONTEIRO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CAMARGO DA SILVA OAB - MT27538/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

 

Procedo á intimação da parte, para, no prazo máximo de 48h (quarenta e 

oito horas), apresentar os documentos que comprovem sua condição de 

hipossuficiência, necessária para a concessão dos benefícios da 

gratuidade recursal, sob pena de não recebimento do recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020194-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZEILLER CARDOSO ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA OAB - GO28339 (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para que proceda no prazo improrrogável de 

48 horas, a quitação do valor das custas a serem apuradas, sob pena de 

deserção.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003575-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH DE ALCANTARA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO OAB - MT20797-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT18280-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021249-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PAULA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003065-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEONOR DIAS TREVIZAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DIAS CORREA OAB - MT11583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE NUCIA DE MARCHI OAB - MT15444-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015889-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EGA DIAS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALCIMARA DIAS DE CAMPOS OAB - MT26578/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) 

Requerente: Nome: EGA DIAS DE CAMPOS Endereço: RUA J, 18, COHAB 

SÃO GONÇALO, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-840 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1015889-93.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.781,50 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Bancários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: EGA DIAS DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

VALCIMARA DIAS DE CAMPOS REQUERIDO: BANCO PAN , 14 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017421-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR JOSE FOSCHIERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018159-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEFFERSON ALMEIDA DE SA OAB - MT0015761A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte, para, no prazo máximo de 48h (quarenta e 

oito horas), apresentar os documentos que comprovem sua condição de 

hipossuficiência, necessária para a concessão dos benefícios da 

gratuidade recursal, sob pena de não recebimento do recurso interposto.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015599-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA GONCALVES MACIEL GOMES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACE KAREN DECKER OAB - MT7007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) 

Requerente: Nome: PAULA GONCALVES MACIEL GOMES Endereço: RUA 

COMANDANTE COSTA, 1758, - DE 921/922 A 1771/1772, CENTRO SUL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78020-400 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para apresentar 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme DESPACHO 

proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1015599-78.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 17.258,60 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Liminar, 

Fornecimento de medicamentos]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DESPACHO: anexo TESTEMUNHA: PAULA GONCALVES 

MACIEL GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GRACE KAREN 

DECKER TESTEMUNHA: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO , 14 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018640-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCISCO FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCISCO FELIX OAB - MT11158-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO OAB - SC25897 (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte Recorrente para que proceda no prazo de 

48h (quarenta e oito horas), o recolhimento do preparo, sob pena de 

deserção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016187-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAUANE JESSICA GREGORIO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016187-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TAUANE 

JESSICA GREGORIO DE MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO 

PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 26/05/2020 Hora: 08:30 , no endereço: . 14 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017847-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO CRUZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 05 

(dez) dias, manifestação aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019755-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013861-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOEMILSON MARCELO SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003135-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PEREIRA BUENO OAB - MT12707-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001767-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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CLAUDINO ANTONIO CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020500-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAOANE RIBEIRO MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017950-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MARIA PEREIRA GUILHERME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GUILHERME JUNIOR OAB - MT2615-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE (REQUERIDO)

LUFT & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO EDVINO LUFT OAB - MT13265-N (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016200-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT0015530A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1016200-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JONAS 

HENRIQUE MELDOLA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA POLO PASSIVO: ESTADO DE 

MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 26/05/2020 Hora: 08:40 , no endereço: . 14 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016203-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE ARRUDA HANCHET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016203-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEXANDRE DE 

ARRUDA HANCHET ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAITON LUIZ 

PANAZZOLO, ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

26/05/2020 Hora: 08:50 , no endereço: . 14 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016211-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANNE MICHELLE PEDRO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016211-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ARIANNE 

MICHELLE PEDRO RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

26/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: . 14 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001266-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CRISTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES OAB - MT26941/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020566-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA PINTO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016268-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR JOAQUIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DELEON DE MORAES SANTOS OAB - MT22028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021980-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RICARDO LEMES COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017270-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERLAND DITTER CATACORA RAFAEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NUNES OAB - MT14676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014040-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABRINA MICHELE BERGANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANE CAROLINA DA SILVA (REQUERIDO)

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019981-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA LIMA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017940-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO APARECIDO PEREIRA CASTELLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA FIGUEIREDO REIS OAB - MT24188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016304-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DO BOMDESPACHO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016225-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO JOAO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL COSTA ROCHA OAB - MT25880/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016225-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GONCALO JOAO 

DE BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL COSTA ROCHA 

POLO PASSIVO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

26/05/2020 Hora: 09:10 , no endereço: . 14 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016233-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1016233-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE DOMINGOS 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: APARECIDO QUEIROZ 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

26/05/2020 Hora: 09:20 , no endereço: . 14 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016240-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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APARECIDO QUEIROZ DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016240-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:APARECIDO 

QUEIROZ DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: APARECIDO 

QUEIROZ DA SILVA POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 26/05/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: . 14 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013051-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLE DE MOURA SANTANA ZAVAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) 

Requerente: Nome: GABRIELLE DE MOURA SANTANA ZAVAN Endereço: 

RUA CUSTÓDIO DE MELLO, 98, CIDADE ALTA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78030-435 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1013051-80.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.160,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 

Moral, Telefonia, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) AUTOR: GABRIELLE DE MOURA 

SANTANA ZAVAN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BENEDITO 

FERREIRA PAES SOBRINHO REU: CLARO S.A. , 14 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016242-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY VITORIA ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016242-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EMILLY VITORIA 

ESPIRITO SANTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAITON LUIZ 

PANAZZOLO, ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

26/05/2020 Hora: 09:40 , no endereço: . 14 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019198-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTA REJANE SOARES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO OAB - MT24797/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão ID 28879760.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016249-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN CORBELINO BAGORDAKIS OAB - MT21535/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA EDWIGES LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1016249-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DE 

LOURDES DA SILVA CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

SUELLEN CORBELINO BAGORDAKIS POLO PASSIVO: COMERCIAL DE 

COMBUSTIVEIS SANTA EDWIGES LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 26/05/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: . 14 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0004660-09.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA OAB - MT18714/B (ADVOGADO(A))

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO OAB - MT0017074S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0004660-09.2015.8.11.0041 POLO ATIVO:SICREDI CENTRO 

NORTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VANESSA ROCHA DE 

OLIVEIRA, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO POLO PASSIVO: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

23/07/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78043-263 . 13 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1022326-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANE DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022326-87.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JEOVANE DA SILVA 

CARVALHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Considerando que o requerido já apresentou contestação, o que 

demonstra a falta de interesse em transigir, defere-se o pedido de 

dispensa da audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1, 

aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Intime-se a 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se as partes. Após, conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022393-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE CALHEIROS LAPAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022393-52.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUCIANE CALHEIROS LAPAS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando que o 

requerido já apresentou contestação, o que demonstra a falta de interesse 

em transigir, defere-se o pedido de dispensa da audiência de conciliação, 

com amparo no Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se as partes. Após, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019039-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA BIZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1019039-19.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CLEIA BIZERRA DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Dispensa-se a audiência de conciliação, com 

amparo no Enunciado n.º 1[1], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Após, conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito [1]Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada 

a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018780-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LENILSON BARROS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KETELIN SANTIAGO COLETA OAB - MT21563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018780-24.2019.8.11.0001. REQUERENTE: LENILSON BARROS DE 

MORAES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração 

opostos contra despacho de id. 28624939. O recurso apresentado não 

preenche os pressupostos de admissibilidade. Não são cabíveis embargos 

de declaração contra despacho/decisão interlocutória no âmbito dos 

Juizados Especiais, como se observa no art. 1.066, caput, do Código de 

Processo Civil, que altera a redação do art. 83, da Lei n. 9.099/95, 

passando a vigorar com a seguinte redação: “Art. 83. Cabem embargos de 

declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição ou omissão”. Não se tratando de sentença ou acórdão, não 

há que se falar no cabimento dos aclaratórios, além disso, não há nenhum 

vício que permita correção de ofício e não basta inconformismo da parte 

para modificação do já decidido, mormente quando a decisão é atacável 

por meio do recurso próprio. Diante disso, NÃO SE CONHECE dos 

embargos. Cumpra-se o despacho de id. 28624939. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022097-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WEBNER RIBEIRO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022097-30.2019.8.11.0001 REQUERENTE: WEBNER RIBEIRO DIAS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se a 

audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1[1], aprovado no 

XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Após, conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 1 – A critério 

do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, 

no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que fixe o prazo 

de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII ENCONTRO – 

CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004402-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1004402-63.2019.8.11.0001. REQUERENTE: LENIR DA SILVA COSTA 

REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. A parte 

reclamada, MUNICÍPIO DE CUIABÁ, opôs embargos de declaração com a 

finalidade de modificar a sentença de id. 30853804. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça determina a intimação da parte contrária para 

oferecer resposta aos embargos quando há pretensão de modificação do 
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julgado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, 

COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA 

PARTE CONTRÁRIA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O 

Superior Tribunal de Justiça entende que "a atribuição de efeitos 

infringentes aos embargos de declaração supõe a prévia intimação da 

contraparte; sem o contraditório, o respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 

778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 

23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para anular o acórdão de fls. 

234-240 e determinar que seja intimada a ora recorrente para impugnar os 

Embargos de Declaração opostos às fls. 228-230. (STJ - REsp 1526672 / 

SP - 2015/0080751-8 - Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão 

Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento: 26/05/2015 - Data 

da Publicação/Fonte: DJe 05/08/2015). Considerando os efeitos 

infringentes pleiteados pelo embargante intime-se o embargado para, 

querendo, oferecer resposta aos embargos, no prazo de 5 dias. Após 

conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019374-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HENRY CRISTIAN MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1019374-38.2019.8.11.0001 REQUERENTE: HENRY CRISTIAN MACHADO 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 

1[1], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Após, 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 

1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII 

ENCONTRO – CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019371-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1019371-83.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CELIO DOS SANTOS SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se a 

audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1[1], aprovado no 

XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Após, conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 1 – A critério 

do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, 

no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que fixe o prazo 

de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII ENCONTRO – 

CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019373-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MIGUEL ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1019373-53.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FERNANDO MIGUEL ALVES 

DA CRUZ REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 

1[1], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Após, 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 

1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII 

ENCONTRO – CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019372-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON ANDRE DA SILVA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1019372-68.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CLEYTON ANDRE DA SILVA 

FONSECA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 

1[1], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Após, 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 

1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII 

ENCONTRO – CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500567-37.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIELMA MARIA CANDEIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL BARBOSA MEDEIROS OAB - MT10617-O (ADVOGADO(A))

ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS OAB - MT14811-O 

(ADVOGADO(A))

VERA LUIZA BARBOSA DE FREITAS OAB - MT18207/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500567-37.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: DIELMA MARIA CANDEIAS 

EXECUTADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos, etc. 

Verifica-se que o alvará expedido foi cancelado. A parte autora já 

apresentou a conta certa para deposito. Assim, expeça-se novo alvará. 

Cumpra-se. Após, ao arquivo. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013697-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEI DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1013697-27.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUCINEI DE MORAES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se a 

audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1[1], aprovado no 

XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Após, conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 1 – A critério 

do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, 

no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que fixe o prazo 

de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII ENCONTRO – 

CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013698-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMIR CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1013698-12.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ROSEMIR CONCEICAO DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se 

a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1[1], aprovado 

no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Após, conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 1 – A critério 

do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, 

no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que fixe o prazo 

de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII ENCONTRO – 

CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013696-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR DUARTE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1013696-42.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSIMAR DUARTE DA COSTA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se a 

audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1[1], aprovado no 

XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Após, conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 1 – A critério 

do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, 

no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que fixe o prazo 

de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII ENCONTRO – 

CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013694-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEVALDO PEREIRA FACAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1013694-72.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ROSEVALDO PEREIRA 

FACAIA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 

1[1], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Após, 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 

1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII 

ENCONTRO – CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013690-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ADRIANA DA COSTA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1013690-35.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CLAUDIA ADRIANA DA 

COSTA BATISTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 

1[1], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Após, 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 

1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII 

ENCONTRO – CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013695-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDER LEAL CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1013695-57.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EDER LEAL CAETANO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se a 

audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1[1], aprovado no 

XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Após, conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 1 – A critério 

do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, 

no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que fixe o prazo 

de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII ENCONTRO – 

CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013693-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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RAQUEL SODRE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1013693-87.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RAQUEL SODRE DE MORAES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se a 

audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1[1], aprovado no 

XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Após, conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 1 – A critério 

do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, 

no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que fixe o prazo 

de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII ENCONTRO – 

CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013772-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DE MORAES AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO OAB - MT0013592A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1013772-66.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ROSIMEIRE DE MORAES 

AMORIM REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

Vistos, etc. Dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no 

Enunciado n.º 1[1], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 1 – A critério 

do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, 

no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que fixe o prazo 

de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII ENCONTRO – 

CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013691-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE XAVIER DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1013691-20.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GEOVANE XAVIER DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 

1[1], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Após, 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 

1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII 

ENCONTRO – CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013731-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILDO MANOEL COSTA OAB - 651.835.331-72 (REPRESENTANTE)

GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO OAB - MS13389-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1013731-02.2019.8.11.0001 REQUERENTE: E. S. C. REPRESENTANTE: 

ROMILDO MANOEL COSTA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, 

etc. Dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado 

n.º 1[1], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. 

Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para sentença. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500298-32.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEINE CARLA MONTEIRO DA SILVA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500298-32.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: LEINE CARLA MONTEIRO DA 

SILVA PEREIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Verifica-que que o Estado pagou a mais, tendo em vista que o valor líquido 

é de R$26.574,65, sendo R$ 21.774,42 referente a parte autora e o valor 

de R$4.800,23 referente aos honorários sucumbenciais. E o estado 

realizou o pagamento no montante de R$29.909,68. Determina-se a 

expedição de alvará(s) para levantamento do valor de R$26.574,65, 

conforme identificado no cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência id. 27270193 e 27270194. Intime-se o Estado de Mato grosso 

para informar a conta para restituição do valor excedente, após 

expeça-se alvará de levantamento da importância correspondente ao 

pagamento a mais, com seus respectivos acréscimos, na conta bancaria 

informada. Cumpra-se. Após, ao arquivo. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021685-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1021685-02.2019.8.11.0001 REQUERENTE: VALERIA SILVA RAMOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se a 

audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1[1], aprovado no 

XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Após, conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 1 – A critério 

do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, 

no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que fixe o prazo 

de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII ENCONTRO – 

CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019370-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALLEX ALVES MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1019370-98.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALLEX ALVES MARINHO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se a 

audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1[1], aprovado no 

XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Após, conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 1 – A critério 

do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, 

no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que fixe o prazo 

de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII ENCONTRO – 

CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013956-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA SIMONE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

PROCURADORIA DO ESTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1013956-22.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOELMA SIMONE DE MORAES 

REQUERIDO: PROCURADORIA DO ESTADO, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Considerando que o requerido já apresentou contestação, o 

que demonstra a falta de interesse em transigir, defere-se o pedido de 

dispensa da audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1, 

aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Intime-se a 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se as partes. Após, conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013382-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYNNER DOS SANTOS ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1013382-10.2018.8.11.0041 REQUERENTE: RAYNNER DOS SANTOS 

ARRUDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 

1[1], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Após, 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 

1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII 

ENCONTRO – CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021722-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE OLIVEIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA OAB - MT13510/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1021722-29.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ROGERIO DE OLIVEIRA VIEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando que o 

requerido já apresentou contestação, o que demonstra a falta de interesse 

em transigir, defere-se o pedido de dispensa da audiência de conciliação, 

com amparo no Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se as partes. Após, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021733-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMISTOM MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA OAB - MT13510/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1021733-58.2019.8.11.0001 REQUERENTE: AMISTOM MOREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando que o 

requerido já apresentou contestação, o que demonstra a falta de interesse 

em transigir, defere-se o pedido de dispensa da audiência de conciliação, 

com amparo no Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se as partes. Após, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021790-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIVANDO AGUAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE JESUS FRANCA OAB - MT25036/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 
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1021790-76.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LAURIVANDO AGUAIO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando que o 

requerido já apresentou contestação, o que demonstra a falta de interesse 

em transigir, defere-se o pedido de dispensa da audiência de conciliação, 

com amparo no Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se as partes. Após, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005974-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERIC MAIQUEL FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1005974-20.2020.8.11.0001 REQUERENTE: HERIC MAIQUEL FREITAS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando que o 

requerido já apresentou contestação, o que demonstra a falta de interesse 

em transigir, defere-se o pedido de dispensa da audiência de conciliação, 

com amparo no Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se as partes. Após, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021799-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ATHAYSES DE OLIVEIRA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1021799-38.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ATHAYSES DE OLIVEIRA 

ASSUNCAO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 

1[1], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Após, 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 

1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII 

ENCONTRO – CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012507-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA ALICE MARTINEZ DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1012507-11.2016.8.11.0041 AUTOR(A): VERA ALICE MARTINEZ DE LIMA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV Vistos, etc. Considerando que o requerido já apresentou 

contestação, o que demonstra a falta de interesse em transigir, defere-se 

o pedido de dispensa da audiência de conciliação, com amparo no 

Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se as partes. Após, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022057-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MARTINS DE CARVALHO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MACHADO BORGES CARVALHO OAB - MT14079/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022057-48.2019.8.11.0001 REQUERENTE: BENEDITO MARTINS DE 

CARVALHO JUNIOR REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Considerando que o requerido já apresentou contestação, o que 

demonstra a falta de interesse em transigir, defere-se o pedido de 

dispensa da audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1, 

aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Intime-se a 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se as partes. Após, conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003523-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME VIEIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003523-38.2016.8.11.0041 AUTOR(A): JAIME VIEIRA DE ARAUJO REU: 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Considerando que o requerido já apresentou contestação, o 

que demonstra a falta de interesse em transigir, defere-se o pedido de 

dispensa da audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1, 

aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Intime-se a 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se as partes. Após, conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000370-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000370-78.2020.8.11.0001 REQUERENTE: LUCINETE DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando que o 

requerido já apresentou contestação, o que demonstra a falta de interesse 

em transigir, defere-se o pedido de dispensa da audiência de conciliação, 

com amparo no Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se as partes. Após, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007961-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO ROBERTO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CONCEICAO SILVA OAB - MT24435/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1007961-28.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ROMILDO ROBERTO JUNIOR 

EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Considerando 

que o requerido já apresentou contestação, o que demonstra a falta de 

interesse em transigir, defere-se o pedido de dispensa da audiência de 

conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro 

dos Juízes dos Juizados Especiais. Intime-se a parte autora para, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intimem-se as partes. Após, conclusos para sentença. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005496-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MALHEIROS DE LIMA OAB - MT14418/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1005496-46.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DIVINA MENDES DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Considerando que o requerido já apresentou 

contestação, o que demonstra a falta de interesse em transigir, defere-se 

o pedido de dispensa da audiência de conciliação, com amparo no 

Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se as partes. Após, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007748-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ASSERMAN FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MALHEIROS DE LIMA OAB - MT14418/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1007748-22.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FLAVIO ASSERMAN FONTES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Considerando que o requerido já apresentou 

contestação, o que demonstra a falta de interesse em transigir, defere-se 

o pedido de dispensa da audiência de conciliação, com amparo no 

Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se as partes. Após, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DULCEZIO BARROS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000374-18.2020.8.11.0001 REQUERENTE: DULCEZIO BARROS OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se a 

audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1[1], aprovado no 

XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Após, conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 1 – A critério 

do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, 

no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que fixe o prazo 

de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII ENCONTRO – 

CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036731-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA REGINA DE MAGALHAES AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA DE MAGALHAES FERREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT15762-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1036731-08.2019.8.11.0041 REQUERENTE: TELMA REGINA DE 

MAGALHAES AMORIM REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABA, ESTADO DE 

MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Promova a secretaria 

a retificação do polo passivo para excluir a secretaria de saúde. Trata-se 

de pedido de extensão de ordem judicial para continuidade de tratamento 

médico, afirmando que: "(...)o Hospital de Olhos de Cuiabá não aceitou 

fazer administrativamente, mesmo tendo já a liminar deferida." Recebe-se 

como emenda à inicial a petição de id 29825090 Informa a parte autora que 
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realizou procedimento de vitrectomia por ordem judicial e lhe foi solicitado 

EXAME ULTRASÔNICO ECOGRAFIA AO para reavaliação médica e 

retirada de material do olho. Intime-se a parte autora para juntar aos autos, 

no prazo de 5 dias, relatório médico atualizado informando se o exame 

solicitado é integrante do procedimento de vitrectomia já custeado, bem 

como apresentar prescrição atualizada (a apresentada data de 

25/01/2020) esclarecendo se o exame será realizado em regime de 

emergência ou de forma eletiva bem como sobre a continuidade do exame 

ao procedimento, mormente diante das medidas sanitárias definidas em 

razão da pandemia de COVID-19 e respectiva orientação do Conselho 

Federal de Medicina acerca da suspensão de consultas médicas eletivas 

e do Conselho Brasileiro de Oftalmologia relativas a suspensão de 

procedimentos eletivos. Além disso, a parte autora deve apresentar 

orçamento do exame. Determina-se a intimação dos requeridos para se 

manifestarem quando ao pedido de extensão do tratamento no prazo de 

72 h. Com a manifestação dos réus e da autora, conclusos para o exame 

do pedido . Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500567-37.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIELMA MARIA CANDEIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL BARBOSA MEDEIROS OAB - MT10617-O (ADVOGADO(A))

ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS OAB - MT14811-O 

(ADVOGADO(A))

VERA LUIZA BARBOSA DE FREITAS OAB - MT18207/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500567-37.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: DIELMA MARIA CANDEIAS 

EXECUTADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos, etc. 

Verifica-se que o alvará expedido foi cancelado. A parte autora já 

apresentou a conta certa para deposito. Assim, expeça-se novo alvará. 

Cumpra-se. Após, ao arquivo. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500567-37.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIELMA MARIA CANDEIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL BARBOSA MEDEIROS OAB - MT10617-O (ADVOGADO(A))

ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS OAB - MT14811-O 

(ADVOGADO(A))

VERA LUIZA BARBOSA DE FREITAS OAB - MT18207/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500567-37.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: DIELMA MARIA CANDEIAS 

EXECUTADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos, etc. 

Verifica-se que o alvará expedido foi cancelado. A parte autora já 

apresentou a conta certa para deposito. Assim, expeça-se novo alvará. 

Cumpra-se. Após, ao arquivo. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500074-60.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARIAN PONTES DOS SANTOS XAVIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500074-60.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA MARIAN PONTES DOS 

SANTOS XAVIER EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de cumprimento de sentença na qual a obrigação foi satisfeita 

mediante sequestro do valor devido. Tendo em vista que a advogada 

indicou apenas seus dados bancários (id. 27631070), em atenção ao 

disposto no artigo 8º, § 3º do Provimento 20/2020-CM, determina-se a 

intimação da causídica para que, no prazo de 5 dias, indique os dados 

bancários da exequente Maria Marian, para fins de liberação da 

importância bloqueada. Vindo a informação, expeçam-se os alvarás e 

arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500567-37.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIELMA MARIA CANDEIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL BARBOSA MEDEIROS OAB - MT10617-O (ADVOGADO(A))

ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS OAB - MT14811-O 

(ADVOGADO(A))

VERA LUIZA BARBOSA DE FREITAS OAB - MT18207/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500567-37.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: DIELMA MARIA CANDEIAS 

EXECUTADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos, etc. 

Verifica-se que o alvará expedido foi cancelado. A parte autora já 

apresentou a conta certa para deposito. Assim, expeça-se novo alvará. 

Cumpra-se. Após, ao arquivo. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0022815-07.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE AUXILIADORA PROENCA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0022815-07.2008.8.11.0041 POLO ATIVO:LEIDE 

AUXILIADORA PROENCA DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA POLO PASSIVO: 

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 13 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0024775-22.2013.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Registro Geral (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0024775-22.2013.8.11.0041 POLO ATIVO:Registro Geral 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OTACILIO PERON POLO PASSIVO: 

ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/07/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 13 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0032542-53.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA LAURA EVANGELISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT10393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

 

PROCESSO n. 0032542-53.2009.8.11.0041 POLO ATIVO:MAISA LAURA 

EVANGELISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIO FERNANDO DA 

SILVA CASTILHO POLO PASSIVO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/07/2020 Hora: 

08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 14 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016174-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RAMOS FERNANDES INFANTINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA LIMA CORREA OAB - MT17710/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO MT PREV (REU)

 

PROCESSO n. 1016174-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANA 

RAMOS FERNANDES INFANTINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JOANA LIMA CORREA POLO PASSIVO: DIRETOR GERAL DO MT PREV 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/07/2020 Hora: 

08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 14 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000650-54.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDYLVA FONTES DE CAMARGO VIANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos etc., Considerando que há nos autos a informação da 

existência de requerimento administrativo (Processo nº 288711/2016) no 

qual a requerente solicita a isenção e restituição dos valores referente ao 

imposto de renda. Considerando ainda que, na consulta pública ao 

processo, no site do Estado há informação de que houve: “autorização de 

pagamento. - 16/12/2016”, converte-se o julgamento em diligência e 

determina-se a intimação da parte autora, para que, no prazo 

improrrogável de 30 (trinta dias), informe sobre eventual pagamento, bem 

como traga aos autos as fichas financeiras a partir de junho/2016. Após, 

conclusos para sentença. Cuiabá/MT, 29 de maio de 2017. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022868-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO KLEINSCHMITT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/07/2020 Hora: 09:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc. Recebe-se a emenda a inicial. 

Designe-se audiência de conciliação.Cite-se e intime-se o Reclamado para 

trazer aos autos documentos de que disponha para o esclarecimento da 

causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022302-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN EDITH BEHRENDS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/07/2020 Hora: 09:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc. Recebe-se a emenda a inicial. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o Reclamado para 

trazer aos autos documentos de que disponha para o esclarecimento da 

causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. Intimem-se.Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011547-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WERISTON LIMA DUTRA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE OAB - MT18526-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 Hora: 16:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela 

provisória de urgência. Designe-se audiência de conciliação.Cite-se com 

as advertências legais, especialmente para o reu apresentar a 

documentação de que disponha para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se.Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito 

”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002494-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/07/2020 Hora: 09:20 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc. Pedido de tutela de urgência já 

apreciado no id 29357938.Designe-se audiência de conciliação e 

prossiga-se, conforme já determinado.Intime-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito 

”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014643-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA LAURA MONTEIRO DE ARRUDA DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/07/2020 Hora: 09:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0037959-16.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMOSINA CLARA DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0037959-16.2011.8.11.0041 POLO ATIVO:CARMOSINA 

CLARA DA SILVA NASCIMENTO POLO PASSIVO: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/07/2020 

Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 14 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009073-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOROTI APARECIDA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/07/2020 Hora: 09:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela 

provisória. Designe-se audiência de conciliação. Aguarde-se em 

secretaria até a realização da audiência de conciliação. Intime-se a parte 

autora para, querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002617-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE RIBEIRO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 11:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc. Recebe-se a emenda à inicial. 

Aguarde-se em secretaria até a realização da audiência de conciliação já 

designada. Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009997-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILAINE FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/07/2020 Hora: 10:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc. A parte autora expressa seu 

desinteresse na audiência de conciliação. É cediço que a audiência de 

conciliação é ato processual estabelecido por força de lei (leis 9.099/95 e 

12.153/2009) e estabelece o termo da contestação, razão pela qual só 

pode ser dispensada em hipóteses excepcionais e justificadamente, o que 

não se visualiza no presente feito. Ante o exposto, indefere-se o pedido 

de dispensa da audiência. Aguarde-se em secretaria até a realização da 

audiência de conciliação. Após, conclusos. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500751-90.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER DA CONCEICAO SILVA REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500751-90.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: ESTER DA CONCEICAO SILVA 

REIS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença no qual aportou a informação de que a 

exequente veio a óbito e que o espólio será representado pelo 

inventariante. Tendo em vista que a documentação juntada no id. 

28278031 não se refere à exequente, determina-se sua intimação para 

que, no prazo de 5 dias, justifique o pedido e/ou junte a documentação 

necessária (termo de inventariante, documento pessoal, comprovante de 

endereço atualizado, procuração e dados bancários) ao prosseguimento 

do feito. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502523-20.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE BARROS DA SILVA (EXEQUENTE)

LUCILENE BARROS DA SILVA (EXEQUENTE)

THAYNA GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

JOSE HYGOR ANGELO DA SILVA (EXEQUENTE)

ALEXSANDRA BATISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

LUIZ CARLOS FERNANDES DA SILVA (EXEQUENTE)

LUCILEIDE BARROS DA SILVA (EXEQUENTE)

LUCINEIDE BARROS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0502523-20.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: LUIZ CARLOS FERNANDES DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Determina-se a secretaria que inclua os herdeiros no polo ativo da ação 

(ALEXSANDRA BATISTA DA SILVA; LUCILEIDE BARROS DA SILVA; 

LUCINEIDE BARROS DA SILVA; LUCIENE BARROS DA SILVA; LUCILENE 

BARROS DA SILVA; THAYNA GOMES DA SILVA e JOSE HYGOR 

ANGELO DA SILVA. Verifica-se o pedido de destacamento dos honorários 

contratuais, cujo pedido não foi deduzido em juízo até o julgamento da 

ação. Segundo o disposto no art. 22 parágrafo 4º da Lei 8.906/94 é 

possível o destaque de honorários contratuais desde que o advogado 

faça o pedido e junte o contrato de honorários antes da expedição do 

mandado de levantamento ou precatório. O Provimento nº 20/2020-CM 

também prevê o destaque caso o exequente apresente o contrato antes 

do cálculo. Ademais, vê-se, pois, que já é possível a expedição de atos 

para o pagamento do crédito principal ao credor, de modo que o advogado 

poderá receber com maior celeridade seus honorários contratuais 

diretamente do seu cliente, com quem mantém relação privada 

fundamentada em título executivo extrajudicial. Não há como retornar à 

fase da sentença homologatória para determinar o destaque de 

honorários, o que representaria, inclusive, tanto para a parte como para o 

advogado, procrastinação indevida no recebimento dos valores devidos. 

Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de expedição de alvará separado 

de honorários contratuais do crédito da parte autora por ausência de 

decisão judicial nesse sentido, a extemporaneidade do pedido e 

consequente inexistência de cálculo para tal desmembramento. Foi 

realizado o bloqueio de valores. A parte exequente se manifestou, 

concordando com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Determina-se a expedição de alvará(s) para 

levantamento do crédito, bem como os próprios à quitação de tributos, 

caso aplicável, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência e também conforme determinado 

pela 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ id. 26076025, 

sendo 50% para Alexsandra Batista da Silva e os outros 50% dividido em 

partes iguais para os outros herdeiros. Intime-se o ESTADO DE MATO 

GROSSO para informar, no prazo de 5 dias, os dados relativos a conta 

bancária para restituição do valor depositado correspondente ao 

pagamento voluntário extemporâneo e expeça-se o correspondente alvará 

de levantamento da importância remanescente na conta judicial. 

Publique-se. Após o processamento do alvará, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018780-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LENILSON BARROS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KETELIN SANTIAGO COLETA OAB - MT21563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, caso queira, IMPUGNAR a contestação, no prazo 

legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0049806-73.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONY ROGERIO SANTOS DE SOUSA (REQUERENTE)

VALTER OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO (REQUERENTE)

CICERO RODRIGUES MOTA JUNIOR (REQUERENTE)

ELBERSON GAMES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

ELISANGELA DUARTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

IVAN CLARO DA CHAGA (REQUERENTE)

FRANCISCO ELOI DE MIRANDA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0049806-73.2015.8.11.0041 POLO ATIVO:ELBERSON 

GAMES DA CONCEICAO e outros (6) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

IRINEU PEDRO MUHL POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 
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comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/07/2020 Hora: 

10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 14 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002366-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA MOTA MENEZES GUIMARAES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002366-48.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SOLANGE DA MOTA 

MENEZES GUIMARAES NETO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Considerando que o requerido já apresentou contestação, o 

que demonstra a falta de interesse em transigir, defere-se o pedido de 

dispensa da audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1, 

aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Intime-se a 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se as partes. Após, conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022149-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MARTINEZ ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022149-26.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JULIANA MARTINEZ ANDRADE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando que o 

requerido já apresentou contestação, o que demonstra a falta de interesse 

em transigir, defere-se o pedido de dispensa da audiência de conciliação, 

com amparo no Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se as partes. Após, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022151-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA APARECIDA XAVIER RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022151-93.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUANA APARECIDA XAVIER 

RIBEIRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Considerando que o requerido já apresentou contestação, o que 

demonstra a falta de interesse em transigir, defere-se o pedido de 

dispensa da audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1, 

aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Intime-se a 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se as partes. Após, conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022155-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON NATALINO REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022155-33.2019.8.11.0001 REQUERENTE: WILSON NATALINO REIS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando que o 

requerido já apresentou contestação, o que demonstra a falta de interesse 

em transigir, defere-se o pedido de dispensa da audiência de conciliação, 

com amparo no Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se as partes. Após, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503852-67.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ROBERTO CURVO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503852-67.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: RODRIGO ROBERTO CURVO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consultado ao 

sistema SISCONDJ verificou-se que o requerido realizou o pagamento nos 

exatos termos do oficio requisitório, no valor de R$25.347,20, neste dia 

esta atualizado no valor de R$25.374,46. Deste modo, intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022147-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR FERNANDES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022147-56.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ODENIR FERNANDES BORGES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando que o 
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requerido já apresentou contestação, o que demonstra a falta de interesse 

em transigir, defere-se o pedido de dispensa da audiência de conciliação, 

com amparo no Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se as partes. Após, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022202-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE BATISTA DOS SANTOS DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022202-07.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALCIONE BATISTA DOS 

SANTOS DE LIMA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Considerando que o requerido já apresentou contestação, o 

que demonstra a falta de interesse em transigir, defere-se o pedido de 

dispensa da audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1, 

aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Intime-se a 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se as partes. Após, conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022223-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PINHEIRO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022223-80.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANTONIO PINHEIRO 

GONCALVES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Considerando que o requerido já apresentou contestação, o que 

demonstra a falta de interesse em transigir, defere-se o pedido de 

dispensa da audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1, 

aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Intime-se a 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se as partes. Após, conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0012236-63.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE CAMARGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO OAB - MT2676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0012236-63.2009.8.11.0041 POLO ATIVO:ALICE 

CAMARGO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIX SIGUEAK 

ARIMA FILHO POLO PASSIVO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/07/2020 Hora: 

10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 14 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022249-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEJEVANO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022249-78.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALEJEVANO FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se 

a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1[1], aprovado 

no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Após, conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 1 – A critério 

do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, 

no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que fixe o prazo 

de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII ENCONTRO – 

CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022328-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DIAS DE MOURA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022328-57.2019.8.11.0001 REQUERENTE: REGINA DIAS DE MOURA 

FERREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Considerando que o requerido já 

apresentou contestação, o que demonstra a falta de interesse em 

transigir, defere-se o pedido de dispensa da audiência de conciliação, com 

amparo no Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se as partes. Após, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022350-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GREGORIO DE MIRANDA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022350-18.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MANOEL GREGORIO DE 
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MIRANDA FILHO REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se a audiência de 

conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1[1], aprovado no XIII Encontro 

dos Juízes dos Juizados Especiais. Intime-se a parte autora para, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 

1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII 

ENCONTRO – CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022335-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BIBIANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022335-49.2019.8.11.0001 REQUERENTE: BIBIANA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Dispensa-se a audiência de conciliação, com 

amparo no Enunciado n.º 1[1], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 1 – A critério 

do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, 

no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que fixe o prazo 

de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII ENCONTRO – 

CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022345-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEULADYR LOURDES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022345-93.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CLEULADYR LOURDES 

FERREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Dispensa-se a audiência de 

conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1[1], aprovado no XIII Encontro 

dos Juízes dos Juizados Especiais. Intime-se a parte autora para, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 

1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII 

ENCONTRO – CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022348-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DORILEO LOUZICH SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022348-48.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELIANE DORILEO LOUZICH 

SOARES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Dispensa-se a audiência de 

conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1[1], aprovado no XIII Encontro 

dos Juízes dos Juizados Especiais. Intime-se a parte autora para, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 

1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII 

ENCONTRO – CUIABÁ).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011092-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATICIMARA SOUZA SHIMIZU (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/07/2020 Hora: 10:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, indefere-se o pedido de tutela 

provisória. Designe-se audiência de conciliação.Cite-se com as 

advertências legais, especialmente para o reu apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009. Intime-se.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva.Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022392-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO TADEU PEREIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022392-67.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARCIO TADEU PEREIRA 

MAGALHAES REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se a audiência de 

conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1[1], aprovado no XIII Encontro 

dos Juízes dos Juizados Especiais. Intime-se a parte autora para, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 

1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII 

ENCONTRO – CUIABÁ).
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Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000376-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLADEMIR ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000376-85.2020.8.11.0001 REQUERENTE: FLADEMIR ANTONIO DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Considerando que o requerido já apresentou contestação, o que 

demonstra a falta de interesse em transigir, defere-se o pedido de 

dispensa da audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1, 

aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Intime-se a 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se as partes. Após, conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001137-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE MEDEIROS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001137-19.2020.8.11.0001 REQUERENTE: CAROLINE MEDEIROS DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 

1[1], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Após, 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 

1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII 

ENCONTRO – CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043879-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES OAB - MT24537-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA DE LIMA SILVA OAB - MT23978-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1043879-70.2019.8.11.0041 REQUERENTE: FERNANDA DE LIMA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se a 

audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1[1], aprovado no 

XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Após, conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 1 – A critério 

do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, 

no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que fixe o prazo 

de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII ENCONTRO – 

CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015716-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR SILVA DE ANUNCIACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1015716-69.2020.8.11.0001 AUTOR: JUNIOR SILVA DE ANUNCIACAO 

REU: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, GOVERNO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para juntar 

documento pessoal, as fichas financeiras de todo o período pleiteado e 

atualizadas até a data da distribuição, demonstrativo de cálculo do total 

que pretende receber devidamente atualizado até a distribuição, de acordo 

com os índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, comprovante 

de protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em 

juízo e a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1021720-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA ALMEIDA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1021720-59.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANA ROSA ALMEIDA DAS 

NEVES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Dispensa-se a audiência de 

conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1[1], aprovado no XIII Encontro 

dos Juízes dos Juizados Especiais. Intime-se a parte autora para, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 

1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII 

ENCONTRO – CUIABÁ).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-14.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Recebe-se a emenda à inicial (ID 14205571), a fim 

de incluir o MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA no polo passivo.-se e 
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intime-se o Reclamado MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA para 

trazer aos autos documentos de que disponha para o esclarecimento da 

causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009.Ofertada resposta, à 

impugnação. Após, conclusos para sentença.Cumpra-se.Cuiabá, data 

registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0030979-14.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0030979-14.2015.8.11.0041 POLO ATIVO:LUIZ CARLOS 

PEREIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/07/2020 Hora: 10:40 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022169-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022169-17.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 

1[1], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Após, 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 

1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII 

ENCONTRO – CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013789-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLER DA CRUZ ZAGHETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1013789-68.2020.8.11.0001 REQUERENTE: WILLER DA CRUZ ZAGHETTO 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 

1[1], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Após, 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 

1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII 

ENCONTRO – CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002413-90.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO VICENTE DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1002413-90.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: EDUARDO VICENTE DA ROCHA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

embargos de declaração opostos contra despacho de id. 30651404. O 

recurso apresentado não preenche os pressupostos de admissibilidade. 

Não são cabíveis embargos de declaração contra despacho/decisão 

interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais, como se observa no art. 

1.066, caput, do Código de Processo Civil, que altera a redação do art. 83, 

da Lei n. 9.099/95, passando a vigorar com a seguinte redação: “Art. 83. 

Cabem embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição ou omissão”. Não se tratando de sentença ou 

acórdão, não há que se falar no cabimento dos aclaratórios, além disso, 

não há nenhum vício que permita correção de ofício e não basta 

inconformismo da parte para modificação do já decidido, mormente quando 

a decisão é atacável por meio do recurso próprio. Ademais, tal deliberação 

segue o procedimento padrão estabelecido pelo Provimento n.º 

11/2017-CM. Diante disso, NÃO SE CONHECE dos embargos. Cumpra-se o 

despacho de id. 30651404. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500386-70.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PAES DE BARROS SOBRINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "Vistos, etc. A autarquia executada não apresentou embargos 

a execução no tempo oportuno, conforme certidão de ID 1083876. Foi 

homologado o valor do crédito e sobreveio o pedido de ID 3287107, por 

meio do qual a requerida busca, intempestivamente, rediscutir o cálculo já 

homologado. Rejeitam-se liminarmente os embargos à execução de ID 

3287107 porque intempestivos (art. 739, I. do CPC). Encaminhe-se ao 

contador para o cálculo de atualização e eventual retenção. Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito." 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016158-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL LUZIA LEAL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA LIMA CORREA OAB - MT17710/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO MT PREV (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 
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1016158-35.2020.8.11.0001 AUTOR: RAQUEL LUZIA LEAL DA SILVA 

REU: DIRETOR GERAL DO MT PREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para apresentar documento pessoal legível, comprovante de endereço e 

fichas financeiras atualizadas até a data da distribuição, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016174-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RAMOS FERNANDES INFANTINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA LIMA CORREA OAB - MT17710/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO MT PREV (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1016174-86.2020.8.11.0001 AUTOR: ADRIANA RAMOS FERNANDES 

INFANTINO REU: DIRETOR GERAL DO MT PREV Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para apresentar comprovante de endereço e fichas 

financeiras atualizadas até a data da distribuição, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500386-70.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PAES DE BARROS SOBRINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar os dados bancários em nome do credor para 

expedição dos alvarás, conforme Prov 20/2020 CM. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0022353-06.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DA SILVA BASTOS ZUBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON MARTINS MELLO OAB - MT3811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0022353-06.2015.8.11.0041 POLO ATIVO:ANGELA MARIA 

DA SILVA BASTOS ZUBA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILTON 

MARTINS MELLO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/07/2020 Hora: 

10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 14 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017988-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS TAMARA CONCEICAO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/07/2020 Hora: 11:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, indefere-se o pedido de tutela 

provisória. Designe-se audiência de conciliação.Cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009. Intime-se.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017798-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH COSTA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/07/2020 Hora: 11:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, indefere-se o pedido de tutela 

provisória. Designe-se audiência de conciliação.Cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009. Intime-se.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0004261-19.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DA SILVA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CESAR FADUL OAB - MT4541-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0004261-19.2011.8.11.0041 POLO ATIVO:NEUZA DA 

SILVA MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO CESAR 

FADUL POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/07/2020 Hora: 11:20 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017269-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILCE JOVINA DE OLIVEIRA UNGRIA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/07/2020 Hora: 11:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, indefere-se o pedido de tutela 

provisória. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016230-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE FERMIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT27311/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016230-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANE 

FERMIANO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO MAURICIO 

RODRIGUES PEREIRA POLO PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/07/2020 

Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 14 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017788-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/07/2020 Hora: 11:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, indefere-se o pedido de tutela 

provisória. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009. Intime-se.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0016439-92.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO FRANCISCO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0016439-92.2014.8.11.0041 POLO ATIVO:ADAO 

FRANCISCO LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANO DE 

SOUSA REBOUÇAS POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/07/2020 Hora: 12:00 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018011-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEIDIMAR DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/07/2020 Hora: 14:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, indefere-se o pedido de tutela 

provisória. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0044197-80.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RODRIGUES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCEU DE CASTRO OAB - 070.069.421-87 (REPRESENTANTE)

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0044197-80.2013.8.11.0041 POLO ATIVO:ANA RODRIGUES 

DE CASTRO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARILTON 

PROCOPIO CASAL BATISTA POLO PASSIVO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA 

A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/07/2020 Hora: 

14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 14 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040273-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AVERALDO TELLES DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA TERRA CYRINEU OAB - MT24378/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1040273-34.2019.8.11.0041 AUTOR(A): AVERALDO TELLES DE MELLO 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para emendar a inicial, no prazo de 15 dias, para apresentar orçamento do 

pedido pleiteado, para fins de verificação da competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei 12153/09, 

bem como realize a regularização da representação processual. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500096-84.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON SOARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - MT13696-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500096-84.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: GILSON SOARES DA SILVA 

EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se as partes acerca 

do cálculo da contadoria, no prazo de 5 dias. Após, conclusos para 

homologação. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500666-07.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS CAMARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500666-07.2013.8.11.0001 REQUERENTE: THAIS CAMARINHO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se as partes 

acerca do cálculo da contadoria, no prazo de 5 dias. Após, conclusos 

para homologação. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001935-19.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES FLAVIO SAMANIEGO DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIER SEBASTIAO DA SILVA OAB - MT4034/O (ADVOGADO(A))

BERNARDO MORAIS FILHO OAB - MT13885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001935-19.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: ULISSES FLAVIO SAMANIEGO 

DE JESUS EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Intime-se as partes acerca do cálculo da contadoria, no prazo de 5 dias. 

Após, conclusos para homologação. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000584-11.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000584-11.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: JOAO FERREIRA EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se as partes acerca do 

cálculo da contadoria, no prazo de 5 dias. Após, conclusos para 

homologação. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001967-24.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZANETE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA OAB - MT14506-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001967-24.2016.8.11.0001 REQUERENTE: IZANETE GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Intime-se as 

partes acerca do cálculo da contadoria, no prazo de 5 dias. Após, 

conclusos para homologação. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500968-70.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA ZANON BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE OAB - MT0008869A 

(ADVOGADO(A))

CAIO CESAR MANOEL OAB - MT0017799A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500968-70.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: TALITA ZANON BRITO 

EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se as partes acerca 

do cálculo da contadoria, no prazo de 5 dias. Após, conclusos para 

homologação. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 
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de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500414-67.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD DAMASCENO FERREIRA LAGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500414-67.2014.8.11.0001 REQUERENTE: RICHARD DAMASCENO 

FERREIRA LAGE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se as partes acerca do cálculo da contadoria, no prazo de 5 dias. 

Após, conclusos para homologação. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003484-30.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO OAB - MT0006539A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003484-30.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de procedimento de execução de títulos extrajudiciais 

consubstanciada em certidões de honorários de advogado dativo. Aportou 

manifestação do exequente nos seguintes termos: “Conforme certidão de 

fl. dos autos, foi determinado que apresentássemos as certidões originais 

na secretaria. Assim, fomos a secretaria e levamos todas as certidões 

originais, com exceção à uma a da Lucimeire Guimarães de Oliveira, autos 

Ação Penal n.º 587-93.2015.811.0008 – código n.º 98189, no valor de R$ 

1500,00, datada de 23 de maio de 2016, a qual extraviou do escritório 

deste Causídico, sendo que pedimos a 2º via para o fórum, mas estes não 

estão achando o processo para tal mister. Desta forma, eu reconheci a 

certidão da Lucimeire Guimarães de Oliveira, igual a original, conforme 

previsto em lei, onde o advogado pode realizar tal ato, e sendo assim 

pleiteamos a Vossa Excelência que considere esta certidão como original 

bem como as outras, concedendo prazo para apresentar as mesmas na 

secretaria.” Como se vê o exequente aponta que extraviou uma das 

certidões cuja execução almeja e pretende seja o original substituído por 

cópia atestada de próprio punho. Não é possível a substituição da forma 

pleiteada, haja vista que se trata de título executivo cujo recolhimento é 

essencial para entrega ao devedor. Desse modo a solução que se amolda 

implica em excluir o título cujo original o exequente não mais dispõe, sendo 

certo que no momento em que vier a recuperá-lo poderá aviar a respectiva 

cobrança. Ante o exposto, retifica-se, em parte, a decisão homologatória 

tão somente para excluir a certidão relativa aos autos n.º 98189 no 

importe original de R$ 1.500,00. Não há necessidade de retificação de 

valores haja vista que o exequente renunciou parcialmente ao crédito 

original no importe de R$ 22.007,97 (vinte e dois mil e sete reais e noventa 

e sete centavos), conforme relata a decisão de id 14800918, para se 

amoldar ao teto da RPV. Portanto a exclusão do título no importe original de 

R$ 1.500,00 não determina retificação do valor a ser pago, observando a 

renúncia já homologada. A presente decisão e a de id. 14800918 servirão 

como requisição de pagamento, observado o teto da RPV. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014044-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA LUISA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014044-57.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MAGNA LUISA PEREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos de declaração 

uma vez que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. 

Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela requerente em 

desfavor da decisão proferida no id. 29501813, sob o fundamento de que 

houve vício de contradição e obscuridade, onde supostamente a autora 

teve o direito suprimido em virtude da sentença, que deve ser reformada 

para dar continuidade ao processo. Verifica-se que o dispositivo da 

sentença está nos exatos limites do pedido inicial, não havendo que se 

falar em contradição ou obscuridade por deixar de servir aos interesses 

da parte embargante, que deixou de juntar a documentação previamente 

exigida, portanto, a decisão deve ser combatida por recurso próprio. A 

inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. 

Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000761-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA & LEITE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSA CEBALHO DO CARMO OAB - MT0018223A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000761-67.2019.8.11.0001. REQUERENTE: SILVA & LEITE LTDA - ME 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pela requerente em desfavor da decisão proferida no id. 

29866520, sob o fundamento de que houve vício de contradição e 

obscuridade, onde supostamente o autor teria juntado o pagamento dos 

débitos devidos para que fosse acolhida a pretensão principal. Verifica-se 

que o dispositivo da sentença está nos exatos limites do pedido inicial, que 

inclusive abrangeu as argumentações trazidas nos embargos, não 

havendo que se falar em contradição ou obscuridade por deixar de servir 

aos interesses da parte embargante, portanto, a decisão deve ser 

combatida por recurso próprio. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) 

impõe a rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os 

presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501287-04.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CANDIDO DE OLIVEIRA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OAB - MT7892-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 
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03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0501287-04.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: ALEXANDRE CANDIDO DE 

OLIVEIRA CAMPOS EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, 

etc. Trata-se de cumprimento de sentença no qual aportou manifestação 

do Município de Cuiabá informando a edição de norma própria que fixou o 

teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV (Lei n.º 5953, 

de 23 de junho de 2015), na importância de R$ 6.500,00 reais. Referida 

norma, a qual foi atribuída vigência imediata, foi publicada no dia 

1º/07/2015 - Diário Oficial Eletrônico do TCE nº 655. A ação em epígrafe 

possui registro de trânsito em julgado da sentença condenatória no dia 

07/10/2014 (id. 199419 - certidão). A execução teve início no dia 

08/10/2014. Nesse contexto, inaplicável o novo teto estabelecido pela Lei 

Municipal, pois considera-se que não serão alcançados pelo novo limite de 

pagamento à RPV aqueles processos cujo trânsito em julgado tenha se 

efetivado antes da publicação da lei modificadora, o que é o caso dos 

autos. A propósito a orientação do Supremo Tribunal Federal: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO - TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE 

SENTENÇA COLETIVA - EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL - 

POSSIBILIDADE JURÍDICA - LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFINE 

OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3º) - 

APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES 

JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO 

JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO 

POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA - CONDENAÇÃO JUDICIAL DO 

DISTRITO FEDERAL TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR 

AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI DISTRITAL QUE REDUZIU O VALOR DAS 

OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM 

FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE 

PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) - EXECUÇÃO INSTAURADA, 

COM FUNDAMENTO EM REFERIDO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, TAMBÉM 

EM MOMENTO QUE PRECEDEU A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO DISTRITAL 

MAIS GRAVOSA - AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL 

QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR PARA 

AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES JURÍDICAS 

PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO 

POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO 

ADCT) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POSSIBILIDADE DE 

EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO 

COLETIVO. - O fato de tratar-se de mandado de segurança coletivo não 

representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença 

mandamental coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do 

grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte impetrante, a 

execução individual desse mesmo julgado. Doutrina. Precedentes. 

CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E INSTAURAÇÃO DE 

EXECUÇÃO CONTRA ENTIDADE ESTATAL DEVEDORA OCORRIDAS SOB 

A ÉGIDE DO ART. 87 DO ADCT: SITUAÇÕES PROCESSUAIS QUE NÃO 

PODEM SER AFETADAS, PARA EFEITO DE EXCLUSÃO DO MECANISMO 

DE RPV, POR LEGISLAÇÃO LOCAL SUPERVENIENTE MAIS RESTRITIVA. - 

O postulado da segurança jurídica, enquanto expressão do Estado 

Democrático de Direito, mostra-se impregnado de elevado conteúdo ético, 

social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de 

direito público (RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência desse 

mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou 

órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, sem prejuízo ou 

surpresa para o administrado, situações já consolidadas no passado. - A 

essencialidade do postulado da segurança jurídica e a necessidade de se 

respeitarem situações consolidadas no tempo, especialmente quando 

amparadas pela boa-fé do cidadão, representam fatores a que o Poder 

Judiciário não pode ficar alheio. Doutrina. Precedentes. - O Poder Público 

(o Distrito Federal, no caso), a pretexto de satisfazer conveniências 

próprias, não pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações 

definitivamente consolidadas, norma de direito local que reduza, para os 

fins do art. 100, § 3º, da Constituição, o valor das obrigações estatais 

devidas, para, com apoio em referida legislação, submeter a execução 

contra ele já iniciada, fundada em condenação judicial também já 

anteriormente transitada em julgado, ao regime ordinário de precatórios, 

frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo mais 

favorável e ágil da requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até 

então legitimada em razão dos parâmetros definidos no art. 87 do ADCT. 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 131, § 2º, E DO ART. 83, § 1º, AMBOS 

DO RISTF. - Revestem-se de plena legitimidade constitucional as regras 

constantes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal que não 

permitem sustentação oral em determinados processos (RISTF, art. 131, § 

2º) e que definem as hipóteses de desnecessidade de prévia inclusão em 

pauta de certos feitos (RISTF, art. 83, § 1º). Precedentes. (RE 601914 

AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 

06/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 22-02-2013 PUBLIC 

25-02-2013). (g. n.) Sobre o tema, necessário observar que pende de 

julgamento Supremo Tribunal Federal o Recurso Extraordinário nº 

729107/DF ao qual foi reconhecida repercussão geral nos seguintes 

termos: APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO – EXECUÇÃO INICIADA – 

PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – 

ADMISSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DA LEI NOVA NA ORIGEM – RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES EM 

AGRAVOS REGIMENTAIS DA SEGUNDA TURMA – CONFIGURAÇÃO. 

Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à incidência de lei nova 

sobre parâmetro de definição de requisição de pequeno valor na 

execução iniciada, consideradas a medula da segurança jurídica, que é a 

irretroatividade da lei, e a existência de julgados da Segunda Turma em 

sentido contrário ao do acórdão atacado. (RE 729107 RG, Relator(a): Min. 

MARCO AURÉLIO, julgado em 26/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO 

DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015). Nesse contexto, 

enquanto não firmada orientação vinculativa pelo STF em sentido 

contrário, a obrigação definida como de pequeno valor para o Município de 

Cuiabá relativa às condenações nas quais se identificar o trânsito em 

julgado antes de 1º/07/2015, continua sendo o previsto no art. 13, § 2º, II, 

da Lei nº 12.153/2009 (30 salários mínimos). Ante o exposto, indefere-se 

o pedido do executado de processamento de determinação de pagamento 

por meio de precatório, haja vista que o valor exequendo não é superior 

ao estabelecido no art. 13, § 2º, II, da Lei 12.153/09, que é o limite aplicável 

ao caso em tela. Processe-se de acordo com o art. 8º do Provimento nº 

20/2020-CM, de 1° de abril de 2020, disponibilizado no Dje nº 10710 de 

03/04/2020, eis que não houve pagamento (id. 12586248 - certidão). 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500973-58.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PAULA MACIESKI DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500973-58.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: CLAUDIA PAULA MACIESKI DE 

SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. O exequente pugna 

pelo levantamento de valores depositados pelo executado e requer 

constrição de valores aduzindo que o débito foi pago sem a atualização 

devida relativa a mora. Compulsando os autos verifica-se que houve a 

quitação nos exatos termos do requisitório expedido, contudo de forma 

extemporânea. Certificado o decurso de prazo para pagamento (id 

16379253) e remessa à contadoria apurou-se a diferença- relativa amora 

na importância de R$557,41. Verificada a hipótese de pagamento 

extemporâneo, segundo o regramento, aplica-se o disposto no art. 6º do 

Provimento 11/2017-CM, exceto na hipótese do depósito ser aceito pelo 

credor, o que não é o caso dos autos. O valor remanescente é relativo à 

diferença dos cálculos realizados pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. No caso, despicienda a expedição de requisição 

complementar haja vista que na data do pagamento, realizado de forma 

extemporânea, a Fazenda Pública deveria ter observado a atualização de 

valores para a integral quitação, o que autoriza a imediata constrição 

prevista no art. 6º do provimento 11/2017-CM. Ante o exposto: 1) Segue o 

alvará do valor incontroverso; 2) Considerando que o valor da mora está 
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apurado no cálculo de id 26689674 defere-se o pedido de sequestro, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: ANA LÚCIA RICARTE (CPF 

N° 513.276.431-20) Executado: ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06) Valor líquido: R$444,24 Valor para quitação de guia 

previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: R$113,17 

Valor total bloqueado: R$557,41 (quinhentos e cinquenta e sete reais e 

quarenta e um centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem 

judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. 

Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 5 dias (art. 854, § 3º, - CPC/15), bem como para ciência de que o 

silêncio autorizará o levantamento do valor depositado na conta judicial. 

Determina-se a expedição de alvará(s) para levantamento do valor 

incontroverso, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005163-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARRION & CARRACEDO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005163-71.2019.8.11.0041. AUTOR(A): CARRION & CARRACEDO LTDA - 

EPP REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pelo requerente em desfavor da sentença proferida no id. 

29913818, sob o fundamento de que houve vício de omissão, por não ter 

sido designada audiência de instrução para produção de provas, 

ocasionando o cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente os 

autos. Verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos limites 

do pedido inicial, não havendo que se falar em omissão por se tratar de 

revisão do mérito, portanto, não há que se falar em divergência quanto 

aos precedentes apresentados se a decisão não atendeu a pretensão do 

reclamante. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos 

embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de 

declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500556-08.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SEABRA DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500556-08.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: FABIO SEABRA DA CRUZ 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. O exequente pugna 

pelo levantamento de valores depositados pelo executado e requer 

constrição de valores aduzindo que o débito foi pago sem a atualização 

devida relativa a mora. Compulsando os autos verifica-se que houve a 

quitação nos exatos termos do requisitório expedido, contudo de forma 

extemporânea. Certificado o decurso de prazo para pagamento (id 

15284280) e remessa à contadoria apurou-se a diferença- relativa amora 

na importância de R$748,64. Verificada a hipótese de pagamento 

extemporâneo, segundo o regramento, aplica-se o disposto no art. 6º do 

Provimento 11/2017-CM, exceto na hipótese do depósito ser aceito pelo 

credor, o que não é o caso dos autos. O valor remanescente é relativo à 

diferença dos cálculos realizados pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. No caso, despicienda a expedição de requisição 

complementar haja vista que na data do pagamento, realizado de forma 

extemporânea, a Fazenda Pública deveria ter observado a atualização de 

valores para a integral quitação, o que autoriza a imediata constrição 

prevista no art. 6º do provimento 11/2017-CM. Ante o exposto: 1) Segue o 

alvará do valor incontroverso; 2) Considerando que o valor da mora está 

apurado no cálculo de id 26451176 defere-se o pedido de sequestro, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: ANA LÚCIA RICARTE (CPF 

N° 513.276.431-20) Executado: ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06) Valor líquido: R$542,77 Valor para quitação de guia 

previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: R$205,87 

Valor total bloqueado: R$748,64 (setecentos e quarenta e oito reais e 

sessenta e quatro centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem 

judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. 

Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 5 dias (art. 854, § 3º, - CPC/15), bem como para ciência de que o 

silêncio autorizará o levantamento do valor depositado na conta judicial. 

Determina-se a expedição de alvará(s) para levantamento do valor 

incontroverso, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500076-30.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JENNEFER SANFORD (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500076-30.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: JENNEFER SANFORD 

EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se reclamação em fase 

de cumprimento de sentença. O exequente pugna pelo levantamento de 

valores depositados pelo executado e requer constrição de valores 

aduzindo que o débito foi pago sem a atualização devida relativa a mora. 

Compulsando os autos verifica-se que houve a quitação nos exatos 

termos do requisitório expedido, contudo de forma extemporânea. 

Certificado o decurso de prazo para pagamento (id 16385476) e remessa 

à contadoria apurou-se a diferença- relativa amora na importância de 

R$1.560,09. Verificada a hipótese de pagamento extemporâneo, segundo 

o regramento, aplica-se o disposto no art. 6º do Provimento 11/2017-CM, 

exceto na hipótese do depósito ser aceito pelo credor, o que não é o caso 

dos autos. O valor remanescente é relativo à diferença dos cálculos 

realizados pelo Departamento Auxiliar da Presidência. No caso, 

despicienda a expedição de requisição complementar haja vista que na 

data do pagamento, realizado de forma extemporânea, a Fazenda Pública 

deveria ter observado a atualização de valores para a integral quitação, o 

que autoriza a imediata constrição prevista no art. 6º do provimento 

11/2017-CM. Ante o exposto: 1) Segue o alvará do valor incontroverso; 2) 

Considerando que o valor da mora está apurado no cálculo de id 

28051306 defere-se o pedido de sequestro, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: JENNEFER SANFORD (CPF N° 615.499.161-49) 

Executado: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ N° 05.794.356/0001-68) Valor líquido: 

R$1.560,09 (sendo R$1.404,08 referente a parte autora e R$156,01 

referente aos honorários contratuais) Valor para quitação de guia 

previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não 

aplicável) Valor total bloqueado: R$1.560,09 (hum mil, quinhentos e 

sessenta reais e nove centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de 

ordem judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta 
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judicial. Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no 

prazo de 5 dias (art. 854, § 3º, - CPC/15), bem como para ciência de que o 

silêncio autorizará o levantamento do valor depositado na conta judicial. 

Determina-se a expedição de alvará(s) para levantamento do valor 

incontroverso, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501242-97.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0501242-97.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: FRANCISCO PEREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Verifique 

a secretaria quanto ao alvará e expeça-se novo na hipótese de 

cancelamento observando os novos dados bancários apresentados. 

Cuiabá, 13 de abril de 2020 Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500048-62.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500048-62.2013.8.11.0001 REQUERENTE: VERA LUCIA DE SOUZA 

CORREA DA COSTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Trata-se reclamação em fase de cumprimento de sentença. O 

exequente pugna pelo levantamento de valores depositados pelo 

executado e requer constrição de valores aduzindo que o débito foi pago 

sem a atualização devida relativa a mora. Compulsando os autos 

verifica-se que houve a quitação nos exatos termos do requisitório 

expedido, contudo de forma extemporânea. Certificado o decurso de 

prazo para pagamento (id 16392833) e remessa à contadoria apurou-se a 

diferença- relativa amora na importância de R$2.893,25. Verificada a 

hipótese de pagamento extemporâneo, segundo o regramento, aplica-se o 

disposto no art. 6º do Provimento 11/2017-CM, exceto na hipótese do 

depósito ser aceito pelo credor, o que não é o caso dos autos. O valor 

remanescente é relativo à diferença dos cálculos realizados pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. No caso, despicienda a expedição 

de requisição complementar haja vista que na data do pagamento, 

realizado de forma extemporânea, a Fazenda Pública deveria ter 

observado a atualização de valores para a integral quitação, o que 

autoriza a imediata constrição prevista no art. 6º do provimento 

11/2017-CM. Ante o exposto: 1) Segue o alvará do valor incontroverso; 2) 

Considerando que o valor da mora está apurado no cálculo de id 

26709451 defere-se o pedido de sequestro, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: VERA LUCIA DE SOUZA CORREA DA COSTA (CPF N° 

111.123.951-72) Executado: ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06) Valor líquido: R$2.574,18 (sendo R$2.317,49 

referente a parte autora e R$256,69 referente aos honorários contratuais) 

Valor para quitação de guia previdenciária: R$286,43 Valor para quitação 

de guia de IR: R$32,64 Valor total bloqueado: R$2.893,25 (dois mil, 

oitocentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos). Junte-se o 

recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do 

valor constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 5 dias (art. 854, § 3º, - CPC/15), bem 

como para ciência de que o silêncio autorizará o levantamento do valor 

depositado na conta judicial. Determina-se a expedição de alvará(s) para 

levantamento do valor incontroverso, conforme identificado no cálculo 

efetivado pelo Departamento Auxiliar da Presidência. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003096-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARA RESENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003096-25.2020.8.11.0001. AUTOR: TANIA MARA RESENDE 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV REU: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos de 

declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos de 

admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela parte 

requerente em desfavor da decisão proferida no id. 30853880, sob o 

fundamento de que houve vício por omissão, alegando que não foi 

analisada a documentação acostada em inicial, que comprova que o 

período do vínculo da servidora abrangia o período de outubro/2015 a 

outubro/2016. Verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos 

limites do pedido inicial, não havendo que se falar em omissão por se tratar 

de revisão do mérito, portanto, não há que se falar em divergência quanto 

aos precedentes apresentados se a decisão não atendeu a pretensão do 

reclamante. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos 

embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de 

declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500031-60.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE AMARAL CAMPOS MARTINS (EXEQUENTE)

AMARAL CAMPOS MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FABIANA LEAO DE BARROS OAB - MT12366-B (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500031-60.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: AMARAL CAMPOS MARTINS, 

ESPÓLIO DE AMARAL CAMPOS MARTINS EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença no qual 

aportou a informação de que o exequente veio a óbito e que o espólio será 

representado pela inventariante ALEXANDRA RODRIGUES DOS SANTOS. 

Intime-se a inventariante a fim de que junte aos autos o comprovante de 

endereço atualizado e procuração, no prazo de 5 dias. Vindos os 

documentos, promova a secretaria a alteração do polo ativo para fazer 

constar no sistema PJE o espólio do autor representado pela inventariante. 

Processe-se de acordo com o Provimento nº 20/2020-CM, de 1° de abril de 

2020, disponibilizado no DJE nº 10710 de 03/04/2020. Essa decisão e a de 

id. 1933532 servirão como requisição de pagamento. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000275-87.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ONOFRE OURIVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL OURIVES FILHO OAB - MT641-O (ADVOGADO(A))

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000275-87.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: JOAO ONOFRE OURIVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Cuida-se de 

processo em fase de cumprimento de sentença, no qual o executado 

quitou a RPV. A parte autora faleceu no curso do processo, foi realizado o 

inventário que já se encontra encerrado, conforme documento juntado nos 

autos. Portanto, uma vez encerrado o inventário e a partilha de bens, a 

legitimidade do espólio deixa de existir e a legitimidade ad causam passa a 

ser dos herdeiros. Nesse contexto, deve-se proceder a habitação de 

todos os herdeiros. Ante o exposto, defere-se o pedido de habilitação dos 

herdeiros EDINALVA IRMA DA SILVA ROCHA OURIVES, viúva, portadora 

da Carteira de Identidade RG nº 0215327-0- SEJUSP/MT expedida em 

21/01/2009, inscrita no CPF sob nº 329.005.621-04; JOÃO BAPTISTA 

ROCHA OURIVES, portador da Carteira de Identidade RG nº 

1904431-3-SEJUSP/MT expedida em 25/03/2010, inscrito no CPF sob nº 

019.749.381-58, e GIOVANNY MATHEUS ROCHA OURIVES, portador da 

Carteira de Identidade RG nº 2137580-1-SSP/MT, inscrito no CPF sob nº 

037.563.361-82. Quanto a representação processual, há pedido para 

habilitação da patrona Caroline Freire Teixeira, OAB/MT 15.662, com 

revogação e exclusão dos demais advogados dos autos, embora a 

procuração conferida pelo espólio conferindo poderes a duas advogadas. 

Intimem-se os herdeiros requerentes para regularização da representação 

processual no prazo de 15 dias. Promova a secretaria a atualização do 

polo ativo no sistema PJe e intimem-se. Com a regularização da 

representação processual volvam conclusos para a expedição dos 

alvarás relativos ao valor depositado nos termos solicitados “repartidos 

igualmente em suas cotas partes.” e apreciação do pedido relativo a 

cobrança de diferença decorrente da mora. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002648-57.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

ELIANE CLAUDIA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DIAS OAB - MT16127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002648-57.2017.8.11.0001. REQUERENTE: ELIANE CLAUDIA BRAGA, 

JEOVA SILVA CAMPOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Recebe-se os presentes embargos de declaração uma vez que 

preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. Intimada para se 

manifestar, a parte reclamada postulou pela improcedência dos embargos. 

Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela requerente em 

desfavor da decisão proferida no id. 13204091, sob o fundamento de que 

houve vício por omissão e erro material ao não analisar o pedido de 

suspensão dos descontos sobre DGA-8 e sua restituição. Verifica-se que 

o dispositivo da sentença está nos exatos limites do pedido inicial, tendo 

em vista que foi declarada a ilegitimidade do polo passivo após o ano de 

2015, não havendo que se falar em omissão por deixar de servir aos 

interesses da parte, portanto, não há manifesta divergência quanto aos 

precedentes apresentados se o caso concreto não se encaixa na 

hipótese narrada em inicial. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe 

a rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes 

embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503532-17.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA MARIA DO ESPIRITO SANTO POUSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT18201-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0503532-17.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: GLORIA MARIA DO ESPIRITO 

SANTO POUSO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de cumprimento de sentença no qual a exequente noticia a 

impossibilidade de entrega do título executivo extrajudicial original objeto da 

demanda. A decisão de id. 1086364 que determinou a entrega do título 

para fins de cancelamento foi objeto de recurso o qual foi provido nos 

seguintes termos: “3. Deve ser afastada a obrigação imposta à parte 

recorrente de apresentar o título de crédito original em cartório, pois 

demonstrada a impossibilidade de fazê-lo, uma vez que o título está em 

posse da parte recorrida.” Desse modo, afastada a determinação de 

entrega do título de crédito original em cartório pela Turma Recursal em 

razão da comprovação de que o título encontra-se na posse do executado 

(id. 1388148) determina-se o prosseguimento do feito sem o cumprimento 

da obrigação. Processe-se de acordo com o Provimento nº 20/2020-CM, 

de 1° de abril de 2020, disponibilizado no DJE nº 10710 de 03/04/2020. 

Essa decisão e as de id’s. 6704372 e 13606570 servirão como requisição 

de pagamento. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017064-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI SANTANA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1017064-59.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ROSENI SANTANA MOREIRA 

REU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Considerando que o requerido já 

apresentou contestação, o que demonstra a falta de interesse em 

transigir, defere-se o pedido de dispensa da audiência de conciliação, com 

amparo no Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se as partes. Após, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Madalena Teixeira (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA REGINA COSTA SOTO OAB - MT18509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000257-61.2019.8.11.0001. REQUERENTE: MADALENA TEIXEIRA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos de declaração 

uma vez que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. 

Instada a se manifestar, a parte autora deixou transcorrer o prazo de 

contrarrazões. Pois bem. Trata-se de embargos declaratórios interpostos 

pelo reclamado em desfavor da decisão proferida no id. 24973310, sob o 

fundamento de que houve vício omissão por não ter sido reconhecida a 

ilegitimidade do Município de Cuiabá, bem como pela não argumentação 

contra as alegações trazidas em contestação. Verifica-se que o 

dispositivo da sentença está nos exatos limites do pedido inicial, não 

havendo que se falar em omissão por deixar de servir aos interesses do 

reclamado, que busca novo julgamento do mérito, portanto, deve ingressar 

com recurso próprio. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a 

rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes 

embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002169-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEZIEL XAVIER MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002169-93.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JEZIEL XAVIER MARQUES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade. Encaminhe-se à Turma Recursal 

Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000470-04.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DE ARRUDA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000470-04.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ROSILENE DE ARRUDA 

ASSUNCAO REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Recebem-se os recursos no efeito devolutivo. Contrarrazões já 

apresentadas. Ante a alegação do autor de não ter condições de arcar 

com as custas processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua 

família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 

98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000640-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCELINA MARIA CAMPOS FILGUEIRAS MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - 722.706.751-34 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000640-39.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FRANCELINA MARIA CAMPOS 

FILGUEIRAS MACEDO PROCURADOR: JEISON BATISTA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO - IBADE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se 

o recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter 

condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu 

sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, 

nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000097-36.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA APARECIDA MARTINS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter 

condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu 

sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, 

nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0504971-40.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZEFERINO NETO PROFETA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0504971-40.2015.8.11.0041 AUTOR(A): ZEFERINO NETO PROFETA DA 

CRUZ REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o recurso 

no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter condições de 

arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de 

sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do 

art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000472-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN PETERSON DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000472-37.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JEAN PETERSON DE 

CAMARGO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de 

não ter condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do 

seu sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal 

Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY ROBERTA DA SILVA CUNHA ESPINDOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000209-05.2019.8.11.0001 REQUERENTE: KELLY ROBERTA DA SILVA 

CUNHA ESPINDOLA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de 

não ter condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do 

seu sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal 

Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000874-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DE MORAES E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000874-21.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANDRE LUIZ DE MORAES E 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter 

condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu 

sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, 

nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERYCK DOUGLAS RAMOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000075-75.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ERYCK DOUGLAS RAMOS 

ROCHA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se 

o recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter 

condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu 

sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, 

nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006951-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS LINJARDI LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1006951-57.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LAIS LINJARDI LIMA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de bloqueio de valores para assegurar o cumprimento da liminar deferida, 

pela Turma Recursal Única, que determinou o requerido fornecer a parte a 

autora o medicamento "enoxaparina 60mg". Intimado (id 15205119), para 

se manifestar sobre o alegado descumprimento, o ESTADO DE MATO 

GROSSO quedou-se inerte. Diante da inércia do reclamado em demonstrar 

o cumprimento da ordem imposta, se justifica, com amparo no art. 497 do 

CPC, a constrição para assegurar o adimplemento da obrigação imposta 

por decisão judicial. Em que pese a impenhorabilidade dos recursos 

públicos, admite-se o sequestro de verba pública a fim de subsidiar o 

custeio de fornecimento de medicamentos, vejamos: “Tratando-se de 

fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à 

efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até 

mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu 

prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso 

Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução 08/2008 do STJ.” (REsp repetitivo nº 1.069810-RS). Segundo o 

orçamento de menor valor (ID. 30452115), a aquisição do fármaco, 

suficiente para a dispensação pelo período de 3 (três) meses, importa na 

despesa total de R$3.526,92 (três mil, quinhentos e vinte e seis reais e 

noventa e dois centavos). Ante o exposto, DEFERE-SE o pedido de 

bloqueio, via sistema BACENJUD, da importância de R$3.526,92 (três mil, 

quinhentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos) na conta 

corrente do executado ESTADO DE MATO GROSSO, CNPJ 

03.507.415/0001-44, (Banco do Brasil - agência 3834-2 - Conta Corrente 

n.º 1042676-0 e/ou Conta Única do Tesouro do Estado n.º 1010100-4)[1], 

para o custeio de 9 (nove) caixas do medicamento enoxaparina 60mg C/ 

10 SR (ENOXALOW), suficiente para 3 meses de dispensação para a 

autora LAIS LINJARDI LIMA, CPF n.° 342.994.848-78. Embora o valor 

bloqueado seja para o fornecimento pelo período de 3 (três) meses a 

liberação será realizada pela farmácia de forma gradual, mensalmente, ou 

seja, entrega de 3 (três) caixas por mês do medicamento enoxaparina 

60mg C/ 10 SR (ENOXALOW), somente até completar o trimestre. 

Adverte-se que o pagamento do fornecedor será realizado por quantidade 

mensal fornecida, mediante apresentação, mês a mês, de nota fiscal e 

recibo de entrega, assinado pela parte autora, até que findo o trimestre. 

Nesse sentido o Enunciado nº 54 – Direito à Saúde, que dispõe “Havendo 

valores depositados em conta judicial, a liberação do numerário deve 

ocorrer de forma gradual mediante comprovação da necessidade de 

continuidade do tratamento postulado, evitando-se a liberação única do 

montante integral”. Intime-se a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico - para que, durante três meses, realize entrega de 3 (três) caixas 

por mês do medicamento enoxaparina 60mg C/ 10 SR (ENOXALOW), para 

LAIS LINJARDI LIMA, CPF n.° 342.994.848-78. Após a entrega do fármaco 

e de cópia da nota à parte autora, a fornecedora apresentará, mês a mês, 
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ao juízo a nota fiscal em nome do ESTADO DE MATO GROSSO e de 

acordo com o valor unitário descrito no orçamento (ID. 30452115). O 

fornecedor deve observar que na nota fiscal devem constar, na forma do 

artigo 180, VII, a, do Decreto Estadual 2212/2014, as seguintes 

informações complementares: local de entrega, número do processo, 

nome do autor e seu CPF, e a inscrição “em cumprimento ao mandado 

judicial expedido pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública”. A 

nota deve vir acompanhada do comprovante de entrega assinado pela 

parte autora. Em cumprimento ao art. 10, § 4º do Provimento n.º 

02/2015/CGJ-MT, após a apresentação da nota fiscal, intime-se o ente 

público para que se manifeste acerca da prestação de contas, no prazo 

de 10 (dez) dias. Sem oposição à prestação de constas correspondente a 

nota fiscal apresentada (conforme orçamento de ID. 30452115), 

independentemente de nova intimação, expeça-se alvará em favor da 

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, CNPJ. 

03.533.726/0001-88, BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA: 3307-3; CONTA 

CORRENTE: 2739-1, até que se completem os 3 (três) meses a que se 

refere a ordem. Verificado saldo remanescente na conta judicial, 

expeça-se alvará em favor do ESTADO DE MATO GROSSO, para crédito 

ao Fundo Estadual de Saúde, CNPJ 03.507.415/0001-44 - Banco do Brasil, 

Agência nº 3834-2, Conta Corrente nº 1010100-4. Após, conclusos para 

sentença. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ALMEIDA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000094-81.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARCELO DE ALMEIDA 

FREITAS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de 

não ter condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do 

seu sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal 

Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000566-87.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN FAGUNDES MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT13945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO RODRIGUES CALDAS OAB - RJ113756-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000566-87.2016.8.11.0001 REQUERENTE: RENAN FAGUNDES 

MENDONCA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

Vistos, etc. Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do 

autor de não ter condições de arcar com as custas processuais, sem o 

prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da 

Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1028112-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON MARIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1028112-60.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ADAILTON MARIANO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de 

não ter condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do 

seu sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal 

Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000967-18.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON MARIANO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000967-18.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ADAILTON MARIANO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de 

não ter condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do 

seu sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal 

Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013752-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON FRANCISCO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1013752-23.2017.8.11.0041 REQUERENTE: EMERSON FRANCISCO DE 

ARRUDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de 

não ter condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do 

seu sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal 

Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000086-07.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FERNANDA FERREIRA DA 

SILVA SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de 

não ter condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do 

seu sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal 

Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001807-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO FRANCO DE MIRANDA (REQUERENTE)

ODAIR ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA OAB - MT6467-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001807-91.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CRISTIANO FRANCO DE 

MIRANDA, ODAIR ALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. 

Contrarrazões já apresentadas. Ante a alegação do autor de não ter 

condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu 

sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, 

nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003477-38.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLORECI ALVES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003477-38.2017.8.11.0001 REQUERENTE: FLORECI ALVES COELHO 

REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. Ante a 

alegação do autor de não ter condições de arcar com as custas 

processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE 

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007998-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINCEN LUIZ DE CAMPOS CHAUVIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007998-55.2019.8.11.0001. REQUERENTE: VINCEN LUIZ DE CAMPOS 

CHAUVIN REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se os presentes embargos de declaração uma vez que 

preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. Trata-se de 

embargos declaratórios interpostos pela requerente em desfavor da 

decisão proferida no id. 30356457, sob o fundamento de que houve vício 

de contradição e obscuridade, onde supostamente o autor teria suportado 

o ônus e comprovado através de processo administrativo, bastando como 

prova para concessão do benefício. Verifica-se que o dispositivo da 

sentença está nos exatos limites do pedido inicial, não havendo que se 

falar em contradição ou obscuridade por deixar de servir aos interesses 

da parte embargante, portanto, a decisão deve ser combatida por recurso 

próprio. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos 

embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de 

declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014238-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. T. COSTA NETO EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1014238-26.2020.8.11.0001 AUTOR: F. C. T. COSTA NETO EIRELI - ME 

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Considerando a decisão proferida pela Primeira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça, que decidiu que serão julgados como 

repetitivos três recursos sobre o tema tratados nos presentes autos, 

quais sejam: REsp 1.692.023[1], REsp 1.699.851[2] e o EREsp 1.163.020, 

bem como determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos 

processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a 

questão determino, em cumprimento à decisão proferida no Tribunal 

Superior, que se aguarde em Secretaria até a comunicação acerca da 

modificação da ordem determinada por aquela Corte. Aguarde-se em 

Secretaria no lote de processos suspensos por força de decisão 

proferida por Tribunal Superior. Intime-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

ProAfR no RECURSO ESPECIAL Nº 1.692.023-MT (2017/0170364-8) – Min. 

Herman Benjamin; [2] CERTIDÃO Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, 

ao apreciar o processo em epígrafe na sessão virtual com término nesta 

data, proferiu a seguinte decisão: A PRIMEIRA SEÇÃO, por maioria, afetou 

o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C), 

suspendendo a tramitação de processos em todo território nacional, 

inclusive os que tramitem nos juizados especiais, conforme proposta do 

Sr. Ministro Relator. Votaram com o Sr. Ministro Relator os Srs. Ministros 

Og Fernandes, Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, Sérgio Kukina, 

Gurgel de Faria e Francisco Falcão. Quanta à afetação do processo, 

divergiram os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Regina Helena 

Costa.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012474-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE AVELINO DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1012474-39.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELIANE AVELINO DOS ANJOS 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003355-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO XAVIER RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003355-54.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PEDRO PAULO XAVIER 

RODRIGUES REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o recurso no efeito 

devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. Ante a alegação do autor de 

não ter condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do 

seu sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal 

Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002892-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELA DA SILVA TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002892-15.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GRACIELA DA SILVA TOLEDO 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000545-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA SQUIZATTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ROSANGELA ALVES LOPES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ELIANE BENEDITA GOMES RODRIGUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LELIANE LEAO ORMOND (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JORALICE MAGALHAES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000545-88.2016.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ELIANE 

BENEDITA GOMES RODRIGUES, ROSANGELA ALVES LOPES, LELIANE 

LEAO ORMOND, JORALICE MAGALHAES DA SILVA, ANA SQUIZATTO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO SANTANA MARIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000487-06.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CLODOALDO SANTANA 

MARIM REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Vistos, 

etc. Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor 

de não ter condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo 

do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal 

Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005451-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEI DE MATTIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT16774-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005451-24.2016.8.11.0041 AUTOR(A): LUCILEI DE MATTIA REU: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no 

efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005642-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR ALVES LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSA CEBALHO DO CARMO OAB - MT0018223A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005642-69.2016.8.11.0041 AUTOR(A): WALDEMAR ALVES LOPES REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o recurso no efeito 

devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter condições de arcar com 

as custas processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, 

DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do 

CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006030-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1006030-35.2017.8.11.0041 AUTOR(A): DANIEL ALVES FERREIRA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o recurso no efeito 

devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. Ante a alegação do autor de 

não ter condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do 

seu sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal 

Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005463-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT16774-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005463-38.2016.8.11.0041 AUTOR(A): LUCIANO DE OLIVEIRA REU: 

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Recebe-se o recurso 

inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. Intime-se a 

parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 

(dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002617-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCI MARA DA SILVA PROFESSOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ OAB - MT25135/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002617-48.2016.8.11.0041 REQUERENTE: JUCI MARA DA SILVA 

PROFESSOR REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. 

Ante a alegação do autor de não ter condições de arcar com as custas 

processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE 

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002908-37.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONDINELEYS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002908-37.2017.8.11.0001 REQUERENTE: RONDINELEYS PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter 

condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu 

sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, 

nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004033-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARACI DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1004033-51.2016.8.11.0041 AUTOR(A): ARACI DA SILVA PEREIRA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o recurso no efeito 

devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. Ante a alegação do autor de 

não ter condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do 

seu sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal 

Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002515-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON SILVA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ OAB - MT25135/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002515-26.2016.8.11.0041 REQUERENTE: ADILSON SILVA DE AMORIM 

REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. Ante a 

alegação do autor de não ter condições de arcar com as custas 

processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE 

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009383-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA SILVA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 634 de 665



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1009383-49.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA DIVINA SILVA ARAUJO 

REU: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Recebe-se o recurso 

no efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. Ante a alegação do 

autor de não ter condições de arcar com as custas processuais, sem o 

prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da 

Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023838-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ALVES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ OAB - MT25135/O 

(ADVOGADO(A))

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1023838-87.2016.8.11.0041 AUTOR(A): SANDRA ALVES DA CRUZ REU: 

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Recebe-se o recurso no 

efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. Ante a alegação do 

autor de não ter condições de arcar com as custas processuais, sem o 

prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da 

Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004708-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUAIR HILARIO RIBEIRO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1004708-32.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SUAIR HILARIO RIBEIRO FILHO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. Ante a 

alegação do autor de não ter condições de arcar com as custas 

processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE 

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009136-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOEL MOREIRA (AUTOR(A))

FELIX DA SILVA (AUTOR(A))

BENEDITA ANDRELINA DA SILVA (AUTOR(A))

ANTONIA MARIA DE ALMEIDA COSTA (AUTOR(A))

ROOSEVELT ALVES FILHO (AUTOR(A))

ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO (AUTOR(A))

ELEONORA MARIA NADAF BATISTA (AUTOR(A))

SEBASTIAO RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR(A))

ANCELMO CLAUDINO FIGUEIREDO (AUTOR(A))

SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

LEONIDIO DE JESUS DE CAMPOS (AUTOR(A))

ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

EDSON SANTANA MARIM (AUTOR(A))

SEBASTIAO MORAIS DUTRA (AUTOR(A))

JOSE BENEDITO DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

EDITE MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1009136-68.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ANA MARIA RODRIGUES DA 

SILVA, ANCELMO CLAUDINO FIGUEIREDO, ANTONIA MARIA DE ALMEIDA 

COSTA, BENEDITA ANDRELINA DA SILVA, EDITE MARIA DE OLIVEIRA, 

EDSON SANTANA MARIM, ELEONORA MARIA NADAF BATISTA, FELIX DA 

SILVA, JOSE BENEDITO DE FIGUEIREDO, LEONIDIO DE JESUS DE 

CAMPOS, ROOSEVELT ALVES FILHO, SEBASTIAO JOEL MOREIRA, 

SEBASTIAO MORAIS DUTRA, SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS, 

SEBASTIAO RODRIGUES DE AMORIM, ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o recurso no 

efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. Ante a alegação do 

autor de não ter condições de arcar com as custas processuais, sem o 

prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da 

Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007270-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA BOTELHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1007270-25.2018.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA RITA 

BOTELHO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já 

apresentadas. Ante a alegação do autor de não ter condições de arcar 

com as custas processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua 

família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 

98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502699-33.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA HONORIO AMARAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0502699-33.2014.8.11.0001 REQUERENTE: JANAINA HONORIO AMARAL 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 
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executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033163-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DE JESUS PROENCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1033163-52.2017.8.11.0041 AUTOR(A): NEUZA DE JESUS PROENCA REU: 

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de “ação ordinária” proposta por NEUZA 

DE JESUS PROENÇA servidora pública municipal, em desfavor do 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, onde postula pela incorporação do percentual de 

11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao 

quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada 

perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Processo apto para 

julgamento. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal 

Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 

561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, o Município de 

Cuiabá, com a publicação das Leis 4594/2004 (DISPÕE SOBRE A LEI 

ORGÂNICA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 

CUIABÁ) e LC 220/2010 (DISPÕE SOBRE A LEI ORGÂNICA DOS 

PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO), efetivou-se 

a reestruturação. A ação foi proposta em 2017, passados mais de cinco 

anos da vigência das referidas leis. Assim, mesmo se tratando de 

obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide 

a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. 

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: Súmula 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR 

PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores 

em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002743-53.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON APARECIDO DE MORAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002743-53.2018.8.11.0001 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ADEMILSON 

APARECIDO DE MORAES ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE 

MATO GROSSO REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de “ação de cobrança etapa fardamento com pedido de tutela de 

urgência” objetivando o recebimento de verba indenizatória dos anos de 

2013, 2014 e 2015, atualizados com juros e correção monetária, a título de 

auxílio fardamento. Citado, o requerido apresentou contestação, mas não 

compareceu à audiência de conciliação. Passa-se à apreciação. 

Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde 

da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. A Lei 

Complementar nº 231/2005 (revogada pela LC nº 555/2014) dispunha 

sobre o auxílio fardamento no art. 78 e seguintes: “Art. 78 Fardamento é a 

denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar 

quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos 

desta lei complementar. § 1º O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm 

direito a uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio dos 

praças, devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, 
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por conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de 

acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações. 

§ 2º O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou promovido a 3° 

Sargento, faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme no valor do 

menor subsídio do seu posto ou de sua graduação. Art. 79 Ao oficial, 

subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio 

correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme. § 1º O auxílio previsto neste artigo 

será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor 

militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou 

graduação. § 2º A concessão prevista no caput deste artigo e parágrafo 

anterior far-se-á mediante despacho do Comandante-Geral em 

requerimento do servidor militar.” O art. 80-A da citada lei, inserido pela LC 

nº 244/2006, determinou que todos os auxílios e indenizações da etapa 

fardamento só seriam concedidos quando não fornecidos pela 

Corporação, vejamos: “Art. 80-A Todos os auxílios e indenizações 

previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que 

o fardamento não for fornecido pela Corporação, sendo que para o 

cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em 

Decreto a ser editado pelo Poder Executivo”. Como forma de regulamentar 

o disposto no artigo alhures mencionado, sobreveio o Decreto Estadual nº 

8.178/2006, que em seu artigo 1º dispôs: “Art. 1º Os fardamentos das 

Instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso 

serão adquiridos pelo Fundo Estadual de Segurança Pública – FESP e 

Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – FREBOM, e 

distribuídos, através da Diretoria Adjunta de Logística e Patrimônio e 

Diretoria de Apoio Logístico, respectivamente, às Unidades Operacionais e 

de Ensino PM/BM, seguindo as peculiaridades de cada UME ou de cada 

UOpM, conforme preconiza o Capítulo XI – Seção I – Subseção V da Lei 

Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005.” Assim, a legislação 

de regência prevê a obrigatoriedade do fornecimento do fardamento pelo 

Estado e a indenização em questão somente é devida nos casos em que o 

fardamento não foi fornecido pela Corporação, mas adquirido com 

recursos próprios pelo servidor, posto que tal verba se destina justamente 

a indenizar o servidor com as despesas de aquisição de uniforme de uso 

obrigatório. O auxílio fardamento tem sido considerado como verba de 

caráter indenizatório, de modo que caberia ao servidor comprovar, por 

meio de documento fiscal ou afim, a aquisição do uniforme, como forma de 

justificar o pagamento da indenização pretendida. Neste sentido, é a 

jurisprudência reiterada e recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - POLÍCIA MILITAR - INDENIZAÇÃO 

- UNIFORME DE USO OBRIGATÓRIO - ETAPA DE FARDAMENTO - ART. 78, 

§1º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 231/2005 – VERBA 

INDENIZATÓRIA A SER PAGA ANUALMENTE, NO ANIVERSÁRIO DO 

MILITAR - ART. 80-A (ACRESCENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 244/2006, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 

8.178/2006) - INDENIZAÇÃO CONDICIONADA AO NÃO FORNECIMENTO 

DO FARDAMENTO PELA CORPORAÇÃO C/C COMPROVAÇÃO DE 

AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO DE USO OBRIGATÓRIO, POR MEIO DE 

NOTA FISCAL – RECURSO DESPROVIDO. A Etapa de Fardamento prevista 

no art. 78, § 1º c/c 80-A da LC 231/2005 e Regulamento n. 8178/2006 é 

verba de caráter eminentemente indenizatório. Caberia ao autor comprovar 

por meio de nota fiscal a aquisição do fardamento de uso obrigatório, 

como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida. (N.U 

0040631-89.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019). 

(Negritei) Destaca-se, portanto, a legalidade do recebimento do auxílio 

fardamento. No entanto, seu fornecimento deve se dar por meio da 

Corporação e, quando isto não ocorrer, o militar deve comprovar que 

dispendeu de valor para aquisição do uniforme, em razão do disposto no 

art. 80-A, em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso e o princípio da legalidade. A propósito, a Turma Recursal 

Única confirmou, por unanimidade, sentença exarada por este Juizado a 

respeito desse assunto: RECURSO INOMINADO – POLICIAL MILITAR – 

AUXÍLIO FARDAMENTO – NÃO ATENDIMENTO AOS REGRAMENTOS DO 

DECRETO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DISPÊNDIO DE 

VALORES – RECURSO IMPROVIDO. 1. A teor do disposto no art. 80-A, da 

Lei Complementar nº 231/2005, acrescentado pela Lei Complementar nº 

244/2006, o militar somente tem direito ao auxilio FARDAMENTO na 

situação em que o uniforme de uso obrigatório não for fornecido pela 

corporação e, ausente a prova de qualquer dispêndio desta natureza, não 

há que se falar em indenização a este título.... 3. A sentença que julgou 

improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida 

por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de 

acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.... (N.U 

1001522-35.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, 

Publicado no DJE 14/02/2020). (Negritei) Assim, como o requerente não se 

desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos termos do artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, eis que deveria comprovar os gastos 

dispendidos com a aquisição do uniforme, improcede o pedido. Ante o 

exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de pagamento de auxílio 

fardamento; e, em consequência, EXTINGUE-SE o processo, resolvendo o 

mérito com supedâneo no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data publicada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001856-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS NERI CARNEIRO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001856-35.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ASSIS NERI CARNEIRO 

GOMES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “ação de 

cobrança com pedido de liminar” proposta por ASSIS NERI CARNEIRO 

GOMES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a 

remuneração do cargo comissionado, bem como a restituição dos valores 

descontados no importe R$ 5.990,64 (cinco mil e novecentos e noventa 

reais e sessenta e quatro centavos). Citado, o requerido apresentou 

contestação. Processo apto para julgamento antecipado (art. 355, I, do 

CPC). Diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. A parte 

requerente requer a restituição dos descontos relativos à contribuição 

previdenciária incididos sobre o valor do cargo comissionado, no período 

de abril/2016 até abril/2019. Desse modo, reconhece-se de plano a 

ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para responder a ação, 

uma vez que a competência para restituição da contribuição previdenciária 

após a edição da LC 560/2014 é do MT PREV. Diante do exposto, 

RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva da parte requerida, e por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

[1] Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, 

bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, 

Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco 

anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. [2] SÚMULA 

Nº 85: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda 

Pública figure Como devedora, quando não tiver sido negado o próprio 
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direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior à propositura da ação. [3] RE 593.068/STF – 

Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de 

férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015202-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY SOUZA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA LIMA CORREA OAB - MT17710/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1015202-53.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARLY SOUZA FARIA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE 

COBRANÇA” proposta por MARLY SOUZA FARIA em desfavor do MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre subsídio comissão, 

bem como a restituição do montante descontado no período de 01/2015 a 

10/2017, totalizando o valor de R$ 6.173,69 (seis mil cento e setenta e três 

reais e sessenta e nove centavos). Citado, o requerido deixou de 

comparecer a audiência de conciliação, contudo, apresentou contestação. 

Considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. DECIDO. Processo apto para 

julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, diz o requerente que sofreu 

retenção de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável ao 

cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos 

autos os holerites comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicional subsídio comissão no período de 01/2015 a 

10/2017. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese 

acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Quanto à atualização, 

após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será 

pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Quanto a alegação do 

requerido de que o conceito de remuneração contido na Lei Complementar 

Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado como parâmetro de controle 

no Tema 163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela média, favorável ao 

beneficiário e, consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema 

previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de 

forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, 

sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço 

que não há impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, 

nas situações individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a 

devida contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema 

previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido processo 

legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda 

irão se implementar é dever do ente público zelar pela observância dos 

parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao 

menos enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os 

regimes próprios. Diante do exposto JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional subsídio comissão (Tema 

163[1] /STF); 2) condenar a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT 

PREV a restituir a parte requerente a soma dos valores descontados a 

título de contribuição previdenciária sobre adicional subsídio comissão no 

período de 01/2015 a 10/2017, importância acrescida de correção 

monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado 

Especial da Fazenda Pública; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001122-55.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA COSTA VITOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001122-55.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: MARCIO DA COSTA VITOR 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença na qual a parte exequente objetiva o 

recebimento do valor de R$ 8.910,07 (oito mil novecentos e dez reais e 

sete centavos), incluídos a condenação (R$ 8.100,06) e os honorários 

sucumbenciais (R$ 810,01), consoante planilha de cálculo juntada no id. 

16371779. Citado, o executado não opôs embargos. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito principal no valor de R$ 8.100,06 (oito mil cem 

reais e seis centavos) e os honorários sucumbenciais fixados pela TR em 

10% (dez por cento) na quantia de R$ 810,01 (oitocentos e dez reais e um 

centavo), conforme planilha de cálculo juntada no id. 16371779. Defere-se 

o destaque dos honorários advocatícios no percentual de 15%, pactuado 

entre as partes, a teor do estabelecido no id. 16371780. Por disposição 

legal não incide condenação em custas e honorários. Submeto o presente 

à apreciação da MM. Juíza de Direito (art. 40 da Lei nº 9.099/95). Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. A decisão homologatória 

serve como requisição de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001211-78.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZ SILVA VALLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT15978-O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001211-78.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: DENIZ SILVA VALLE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 
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Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença na qual a parte exequente objetiva o 

recebimento do valor de R$ 36.944,12, incluídos a condenação (R$ 

33.585,56) e os honorários sucumbenciais (R$ 3.358,56), consoante 

planilhas de cálculos juntadas nos ids. 16492102 e 16492110. Citado, o 

executado não opôs embargos. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito 

principal no valor de R$ 33.585,56 (trinta e três mil quinhentos e oitenta e 

cinco reais e cinquenta e seis centavos) e os honorários sucumbenciais 

fixados pela TR em 10% (dez por cento) na quantia de R$ 3.358,56 (três 

mil trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), 

conforme planilhas de cálculos juntadas nos ids. 16492102 e 16492110. 

Indefere-se o pedido de destaque dos honorários advocatícios no 

percentual de 15%, ante a ausência da juntada do respectivo contrato. Por 

disposição legal não incide condenação em custas e honorários. Submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito (art. 40 da Lei nº 

9.099/95). Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. A decisão 

homologatória serve como requisição de pagamento. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001371-06.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANY DE SOUZA SILVA E SOUZA (EXEQUENTE)

RONALDO MORAES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE GALVAO FERREIRA DO VALE OAB - MT10132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001371-06.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: CRISTIANY DE SOUZA SILVA E 

SOUZA, RONALDO MORAES DE SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 

38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de sentença na qual a 

parte exequente objetiva o recebimento do valor de R$ 10.464,80, 

incluídos a condenação (R$ 9.099,83) e os honorários sucumbenciais (R$ 

1.364,97), consoante planilha de cálculo juntada no id. 20524186. Citado, o 

executado não opôs embargos. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito 

principal no valor de R$ 9.099,83 (nove mil noventa e nove reais e oitenta 

e três centavos) e os honorários sucumbenciais fixados pela TR em 15% 

(quinze por cento) na quantia de R$ 1.364,97 (mil trezentos e sessenta e 

quatro reais e noventa e sete centavos), conforme planilha de cálculo 

juntada no id. 20524186. Indefere-se o pedido de destaque dos honorários 

advocatícios no percentual de 10%, ante a ausência da juntada do 

respectivo contrato. Por disposição legal não incide condenação em 

custas e honorários. Submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito (art. 40 da Lei nº 9.099/95). Brenda Guimarães de Moraes Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. A decisão homologatória serve como requisição de 

pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001723-61.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO DE MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001723-61.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: EDSON ANTONIO DE MIRANDA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença na qual a parte exequente objetiva o 

recebimento do valor de R$ 1.787,08, incluídos a condenação (R$ 

1.624,62) e os honorários sucumbenciais (R$ 162,46), consoante planilha 

de cálculo juntada no id. 16380021. Citado, o executado não opôs 

embargos. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito principal no valor de 

R$ 1.624,62 (mil seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois 

centavos) e os honorários sucumbenciais fixados pela TR em 10% (dez 

por cento) na quantia de R$ 162,46 (cento e sessenta e dois reais e 

quarenta e seis centavos), conforme planilha de cálculo juntada no id. 

16380021. Defere-se o destaque dos honorários advocatícios no 

percentual de 15%, pactuado entre as partes, a teor do estabelecido no id. 

16380025. Por disposição legal não incide condenação em custas e 

honorários. Submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito (art. 

40 da Lei nº 9.099/95). Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. A decisão homologatória serve como requisição de 

pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001596-60.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO LUIZ MARIANO BILHARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001596-60.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: EVANDRO LUIZ MARIANO 

BILHARES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de cumprimento de sentença na qual a parte exequente objetiva 

o recebimento do valor de R$ 24.864,27 (vinte e quatro mil oitocentos e 

sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos), consoante planilhas de 

cálculos juntadas nos ids. 16498584 e 16498587. Citado, o executado não 

opôs embargos. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito principal no 

valor de R$ 24.864,27 (vinte e quatro mil oitocentos e sessenta e quatro 

reais e vinte e sete centavos), conforme planilhas de cálculos juntadas 

nos ids. 16498584 e 16498587. Defere-se o destaque dos honorários 

advocatícios no percentual de 15%, pactuado entre as partes, a teor do 

estabelecido no id. 16498575. Por disposição legal não incide condenação 

em custas e honorários. Submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito (art. 40 da Lei nº 9.099/95). Brenda Guimarães de Moraes Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. A decisão homologatória serve como requisição de 

pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502875-75.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS MORAES MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT6000-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0502875-75.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: ELVIS MORAES MOURA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença na qual a parte exequente objetiva o 

recebimento do valor de R$ 24.772,21, incluídos a condenação (R$ 

21.541,05) e os honorários sucumbenciais (R$ 3.231,16), consoante 

planilhas de cálculos juntadas nos ids. 16141107 e 16141108. Citado, o 

executado não opôs embargos. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito 

principal no valor de R$ 21.541,05 (vinte e um mil quinhentos e quarenta e 

um reais e cinco centavos) e os honorários sucumbenciais fixados pela 

TR em 15% (quinze por cento) na quantia de R$ 3.231,16 (três mil 

duzentos e trinta e um reais e dezesseis centavos), conforme planilhas de 

cálculos juntadas nos ids. 16141107 e 16141108. Por disposição legal não 

incide condenação em custas e honorários. Submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito (art. 40 da Lei nº 9.099/95). Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. A decisão homologatória 

serve como requisição de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038235-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI MARQUES OAB - MT14678-O (ADVOGADO(A))

DILMA GOMES OAB - MT22771/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1038235-49.2019.8.11.0041 REQUERENTE: VALDOMIRO VIEIRA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. Cuida-se de ação de 

obrigação de fazer proposta por VALDOMIRO VIEIRA contra o ESTADO 

DE MATO GROSSO, objetivando realização de exame de ressonância 

magnética da coluna cervical. A liminar foi deferida. Citados, os requeridos 

apresentaram contestação. Passa-se a decisão. Rejeito as alegações de 

ausência de interesse, pois restou comprovado que o pronunciamento 

jurisdicional é tanto útil quanto necessário ao paciente, que dependia de 

avaliação e tratamento para o seu caso. Superada a preliminar arguida, 

passa-se ao mérito. Narra a inicial que o autor se envolveu em um 

acidente automobilístico sofrendo TRAUMATISMO DE COLUNA CERVICAL 

e está com suspeita de traumatismo raquimedular cervical, apresenta 

apraxia membro superior direito com discreta redução de força (conforme 

laudo médico anexo (doc.01). Ocorre que desde 16/08/2019 o mesmo se 

encontra internado no Hospital Pronto Socorro de Cuiabá aguardando a 

realização de uma ressonância magnética na coluna cervical conforme 

solicitação do médico Dr Lucas Caixeta em caráter de urgência. Nota-se 

que a parte autora comprovou a doença alegada, conforme se extrai do 

relatório médico subscrito por especialista. O parecer técnico emitido pelo 

Núcleo de Apoio Técnico – NAT concluiu que “HÁ URGÊNCIA na 

realização do exame para que se possa realizar o tratamento do paciente 

tendo em vista o risco de perda de oportunidade, pois sabese que quanto 

maior é a demora na correção do agravo, maior o risco de sequelas 

irreversíveis.” (ID 23123440). O direito à saúde é concebido como direito 

básico de todo cidadão, de acordo com os artigos 196[1], sendo dever do 

Estado e de relevância pública tais serviços, e 197[2] da Carta Magna. É 

cediço, pois, que o direito à saúde consubstancia-se em direito 

indisponível, de regramento auto-aplicável, de maneira que o SUS deve 

prestar atendimento e fornecer tratamento adequado às pessoas que 

necessitam. Destarte, é dever do Estado (União, Estado e Municípios) 

garantir o direito e acesso à saúde para todos, em decorrência do 

princípio da universalidade e da igualdade. Inclusive, a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal reconhece o dever do Estado, lato sensu, ou 

seja, por todos os seus entes federados – União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios, de assegurar o direito à saúde, na forma dos artigos 6º, 23, II 

e 196, todos da Constituição Federal, de modo solidário. (Precedentes: AI 

550.530-AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, julgamento em 26-6-2012, 

Segunda Turma, DJE de 16-8-2012; RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, julgado em 05/03/2015, DJe-050 -PUBLIC 16-03-2015). Diante do 

exposto, RATIFICA-SE a liminar deferida e JULGA-SE PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial para CONDENAR o requerido a viabilizar a 

realização do exame de ressonância magnética da coluna cervical no 

requerente, em rede pública ou particular de saúde, credenciada ou não 

ao SUS, a custo e ônus do Estado, nos termos da prescrição médica, 

conforme o Enunciado nº 02 do Conselho Nacional de Justiça, respeitando 

o teto deste Juizado Especial; e, por consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Art. 196. 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação [2] Art. 197. São de 

relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder 

Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização 

e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de 

terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010065-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA FOR NACIARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1010065-72.2016.8.11.0041 AUTOR(A): SONIA MARIA FOR NACIARI REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO” proposta por SONIA MARIA FOR NACIARI em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre adicional de insalubridade e adicional regime plantão, bem como a 

restituição do montante descontado no período de 12/2011 a 07/2016, no 

total atualizado de R$ 17.026,10 (dezessete mil vinte e seis reais e dez 

centavos). Citados, os requeridos apresentaram contestação. DECIDO. 

Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). 

Inicialmente, em que pese este juízo tenha firmado posicionamento no 

sentido de que o requerimento administrativo e a respectiva negativa da 

Administração constituem o elemento probatório apto a demonstrar a 

pretensão resistida e, portanto, o interesse de agir, observa-se que há 

manifestação da Fazenda Pública da qual se extrai a discordância. Desse 

modo, excepcionalmente, nessa hipótese, passa-se ao julgamento. A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, 

diz a requerente que sofreu retenção de contribuição previdenciária sobre 

verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O 
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Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão 

geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). A requerente colacionou aos autos os holerites comprovando os 

descontos de contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade 

nos períodos de 12/2011, 01/2012 a 07/2014, 09/2014 a 12/2014, 01/2015 

a 12/2015, 02/2016 e 03/2016; e, sobre adicional regime plantão nos 

períodos de 12/2011, 02/2012 a 11/2012, 01/2013 a 06/2013, 08/2013 a 

12/2013, 02/2014 a 06/2014, 09/2014 a 12/2014, 02/2015 a 06/2015 e 

08/2015 a 11/2015. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade 

com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. 

Verifica-se, contudo, que extrai-se dos demonstrativos de cálculo de id. 

26884608, a existência de impropriedade em relação às parcelas a serem 

restituídas porque foram considerados os meses dos pagamentos dos 

adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os meses descritos nos 

itens "Data Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve 

ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. Quanto à atualização, 

após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será 

pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Indefere-se a restituição 

em dobro, eis que não se aplica à Fazenda Pública as disposições do 

CDC. Quanto a alegação do requerido de que o conceito de remuneração 

contido na Lei Complementar Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado 

como parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo que atrairia 

cálculo, pela média, favorável ao beneficiário e, consequentemente geraria 

desequilíbrio ao sistema previdenciário, evidencia-se que o argumento não 

pode ser admitido de forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a 

orientação fixada, sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. 

Contudo, é cediço que não há impeditivo de que, desde que demonstrado 

concretamente, nas situações individuais, excesso na base de cálculo 

que opere, sem a devida contributividade pelo servidor, em desfavor do 

sistema previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido 

processo legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias 

que ainda irão se implementar é dever do ente público zelar pela 

observância dos parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo 

Tribunal Federal, ao menos enquanto a própria Corte não edite orientação 

divergente para os regimes próprios. Diante do exposto JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional de 

insalubridade e regime plantão (Tema 163[1] /STF); 2) condenar o ESTADO 

DE MATO GROSSO a restituir a parte requerente a soma dos valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional de 

insalubridade no período de 12/2011, 01/2012 a 07/2014, 09/2014 a 

12/2014 e adicional regime plantão no período de 12/2011, 02/2012 a 

11/2012, 01/2013 a 06/2013, 08/2013 a 12/2013, 02/2014 a 06/2014, 

09/2014 a 12/2014 e; a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT 

PREV a devolver a soma dos descontos de mesma natureza incidentes 

sobre adicional de insalubridade no período de 01/2015 a 12/2015, 

02/2016 e 03/2016 e, sobre adicional regime plantão no período de 

02/2015 a 06/2015 e 08/2015 a 11/2015, e demais descontos mediante 

comprovação, ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais; e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000196-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUAJARINA DAMIANA FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000196-06.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GUAJARINA DAMIANA 

FERNANDES DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, 

integrante da categoria servidora pública estadual - da carreira dos 

Profissionais do Sistema Único de Saúde, postula a incorporação do 

percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, 

relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de 

alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se 

da contestação a arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a 

defesa da improcedência do pedido. Fundamento e decido. PREJUDICIAL 

DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 

que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, a autora, servidora pública do sistema 

único de saúde do Estado de Mato Grosso, teve a carreira reestruturada 

aos 29/12/2004, com a publicação da Lei 8269/2004. A ação foi proposta 

no ano de 2019. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato 

sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição 

quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse 

sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1] . No mesmo 

sentido as decisões mais recentes de Tribunais Estaduais: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS 

REMUNERATÓRIAS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DOS 

VENCIMENTOS EM URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. NOVOS 

PADRÕES DE VENCIMENTO. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. 

Segundo precedente qualificado do STF (RE 561836/RN), “o termo ad 

quem da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração do agente público deve ocorrer no momento em que a sua 

carreira passar por uma restruturação remuneratória, porquanto não há 

direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público.” 2. Considerando que houve reestruturação remuneratória dos 
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cargos integrantes das carreiras do magistério do Estado de Goiás, com a 

Lei n. 13.909/2001, e tendo sido proposta a ação após decorridos cinco 

anos, a contar da data da reestruturação da carreira, impõe-se a extinção 

do feito em razão da prescrição de todas as parcelas eventualmente 

devidas. 3. Honorários advocatícios majorados, por força do art. 85, §§ 1º 

e 11º, do CPC, observada a respectiva limitação legal. 4. APELAÇÃO 

CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO – Apelação Cível n.º 

5036439.06.2017.8.09.0097 – 5 ª CÂMARA CÍVEL – COMARCA DE 

JUSSARA, Relator: Ds. GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Publicado 

em: 05-04-2019). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPOSIÇÃO DE 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO 

RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - O Supremo Tribunal Federal, por 

ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, 

recentemente transitado em julgado, consagrou o entendimento acerca do 

direito dos servidores públicos à recomposição da defasagem 

eventualmente ocorrida com a conversão da moeda, limitada, por sua vez, 

à lei que reestrutura a remuneração do servidor e/ou fixa novos padrões 

remuneratórios 2 - No presente caso, a Lei Estadual nº 1.534/2004, que 

tratou sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR dos 

Servidores Públicos do Quadro Geral do Poder Executivo, trouxe uma 

nova tabela vencimental, assim, atua ela como limitadora no tempo, para 

fins da contagem do prazo prescricional. 3 - Recurso conhecido e 

improvido. Decisão unânime. g.n. (TJTO – Apelação Cível n.º 

0009059-24.2019.827.0000 - 3ª TURMA DA 1ª CÂMARA CÍVEL, Relatora: 

JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, Publicado em: 

28-05-2019). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da Lei 

8269/2004 e o ajuizamento da presente ação transcorreu prazo superior a 

5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição, inclusive de 

acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem". Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE 

MÉRITO suscitada pelo requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da 

pretensão e EXTINGUIR o processo, sem resolução de mérito, com amparo 

no art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

[1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR 

PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores 

em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002063-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANOE DE OLIVEIRA MACHADO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT18797/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002063-97.2020.8.11.0001 AUTOR: IVANOE DE OLIVEIRA MACHADO 

JUNIOR REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE COBRANÇA” proposta por IVANOE DE 

OLIVEIRA MACHADO JUNIOR em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre 

adicional subsídio comissão, bem como a restituição do montante 

descontado no período de 06/2016 a 07/2019, no valor de R$ 5.548,76 

(cinco mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos). 

Citados, os requeridos apresentaram contestação. DECIDO. Processo apto 

para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). I- PRELIMINAR A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). De plano, 

RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO 

eis que o objeto da demanda compreende apenas descontos realizados 

após janeiro de 2015, portanto, período de legitimidade exclusiva da 

autarquia MT PREV. II – MÉRITO Em síntese, diz o requerente que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente 

colacionou aos autos os holerites comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre adicional subsídio comissão nos 

períodos de 06/2016 a 07/2016, 09/2016 a 07/2019. Assim, porque sofreu 

cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à 

restituição dos valores. Verifica-se, contudo, que extrai-se dos 

demonstrativos de cálculo de id. 28213415, a existência de impropriedade 

em relação às parcelas a serem restituídas porque foram considerados os 

meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam terem sido 

utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a 

identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento 

de sentença. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Quanto a alegação do requerido de que o conceito de 

remuneração contido na Lei Complementar Estadual nº 202/2014 difere 

daquele utilizado como parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo 

que atrairia cálculo, pela média, favorável ao beneficiário e, 

consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema previdenciário, 

evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de forma genérica, 

de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, sem qualquer 

ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço que não há 

impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, nas situações 

individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a devida 

contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema previdenciário, seja 

feita a devida revisão, observado o devido processo legal. De igual modo, 

quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda irão se implementar é 

dever do ente público zelar pela observância dos parâmetros 

estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao menos 

enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os regimes 

próprios. Diante do exposto JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de contribuição 

previdenciária sobre adicional subsídio comissão (Tema 163[1] /STF); 2) 

condenar a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir 

a parte requerente a soma dos valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre adicional subsídio comissão nos 

períodos de 06/2016 a 07/2016, 09/2016 a 07/2019, e demais descontos 

mediante comprovação, importância acrescida de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda 

Pública; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 
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9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002943-60.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ELENA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT18201-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002943-60.2018.8.11.0001 REQUERENTE: LUCIA ELENA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA c/c 

COBRANÇA” proposta por LUCIA ELENA DE ALMEIDA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, almejando a declaração de nulidade dos 

contratos temporários celebrados com a administração pública para 

exercer a função de professora da educação básica, reconhecimento da 

nulidade do vínculo no período de 29/01/2013 a 23/12/2016 e para que 

seja determinado o pagamento do FGTS sobre sua remuneração mensal 

correspondente a todo o período de exercício. Requer ainda, a 

condenação do requerido ao pagamento de indenização à título de danos 

morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Citados, os 

requeridos deixaram de comparecer a audiência de conciliação, contudo, 

apresentaram contestação. DECIDO. Inobstante o não comparecimento da 

parte requerida na audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. Dispõe no artigo 1º do Decreto – Lei nº 20.910/32, 

que: "Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, 

bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, 

estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco 

anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem." Assim, 

considerando que o vínculo comprovado perdurou entre os períodos de 

29/01/2013 a 23/12/2016 e, que a propositura da presente ação ocorreu 

em 18/12/2018, reconhece-se a prescrição da pretensão autoral do 

período anterior a 18/12/2013. O deslinde da presente causa não depende 

da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. Quanto às verbas não prescritas, cumpre 

ressaltar que os contratos temporários possuem regramento próprio por 

se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de 

serviço público, haja vista que o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, 

prevê expressamente a necessidade de prévia aprovação em concurso 

para o provimento dos cargos públicos, excepcionando referida regra ao 

tratar de cargos de provimento em comissão e a contratação temporária, 

em caso de excepcional interesse público, vejamos: “Art. 37. A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: II - a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;” 

Observa-se, ainda, o § 2º do artigo alhures mencionado que preceitua que 

“A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do 

ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.” O art. 37, 

IX, CF estabelece que “IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por 

tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público.” Tal contratação regulamentará o regime jurídico 

administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e 

diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. 

Assim, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público se dá por norma específica, 

não se aplicando a CLT. Note-se que o art. 37, IX, CF, previu a 

necessidade de edição lei. No caso do Estado de Mato Grosso editou-se o 

Decreto 88, de 11 de maio de 2015, a fim de regulamentar as previsões 

contidas no Estatuto do Servidor Público (LC 04/1990) e legislações de 

carreira, estabelecendo que: “Art. 1º Para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público os órgãos da Administração 

Pública Direta, as Autarquias e as Fundações do Estado de Mato Grosso 

poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas 

condições e prazos previstos neste Decreto. Art. 2º Consideram-se como 

de necessidade temporária de excepcional interesse público as 

contratações que visem a: (...) IV – admitir professores substitutos ou 

professores visitantes, inclusive estrangeiros: a) pela Fundação 

Universidade do Estado de Mato Grosso; b) pela Secretaria de Estado de 

Educação; (g.n.) (...) Art. 8º As contratações de pessoal por tempo 

determinado observarão o prazo máximo de: I – 6 (seis) meses, nas 

hipóteses previstas no Art. 2°, incisos I e III, deste decreto; II – 12 (doze) 

meses, nas hipóteses previstas no Art. 2°, incisos II, IV, letra “b”, e VII, 

deste decreto; III – 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos 

Arts. 2°, inciso VI, 3°, 4°, incisos I, II, IV, V, VI e VII e 6°, deste decreto; 

Parágrafo único. Na hipótese de qualificação profissional, previsto no Art. 

4°, inciso III, deste decreto, o prazo máximo de duração da contratação 

temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor substituído. 

Art. 9º Os prazos previstos no artigo anterior poderão ser prorrogados 

apenas uma vez, por igual período, desde que haja a devida motivação e o 

interesse público assim o exigir. (...)” (g.n.) No caso dos autos, a 

contratação ocorreu nos períodos de 29/01/2013 a 23/12/2016, conforme 

documentos que acompanham a inicial. Vê-se que a espécie de 

contratação não se enquadra na legislação estadual, eis que ultrapassado 

o prazo, não estando claro, inclusive, as circunstâncias da contratação 

conforme especificação legal – ônus probatório que é imposto ao 

requerido. Por essa premissa, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos 

contratos por não observância às regras que embasam esta espécie de 

relação. Nesse sentido, é a jurisprudência do STF: “ADMINISTRATIVO. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR 

TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE 

TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE 

VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, 

TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À 

PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO 

E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO 

DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 

SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 

jurisprudência sobre a matéria. (STF RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI 

ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 

23-09-2016)” De consequência, aplica-se o art. 19-A, da lei 8036/90. Art. 

19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo 

contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 

37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. 

(Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001). Como contrato 

temporário possui natureza precária e excepcional, sua nulidade outorga 

somente direito ao saldo de salário e FGTS. Por fim, NÃO É POSSÍVEL 

OUTORGAR AO CONTRATADO TEMPORÁRIO MAIORES DIREITOS QUE O 

PRÓPRIO SERVIDOR CONCURSADO POSSUI. Sobre o pedido de 

indenização por danos morais, razão não assiste a parte requerente, uma 

vez que o sofrimento imposto à vítima, para que seja passível de 

indenização, deve possuir certa magnitude ou dimensão, sob pena de não 

gerar obrigação de indenizar. (Precedente: Apelação Cível Nº 

70065027245, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
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Dilso Domingos Pereira, Julgado em 24/06/2015). Desta forma, resta 

fragilizada a alegação trazida pela parte requerente, bem como de ter 

sofrido suposto abalo emocional e psicológico, a fim de configurar a 

indenização almejada, inexistindo qualquer dever da parte requerida em 

pagar indenização a título de danos morais. Até porque, o Judiciário deve 

ter cautela para que meros atos cotidianos não sejam imputados como 

responsabilidade objetiva da parte requerida, banalizando o instituto. 

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade dos contratos 

temporários e CONDENAR o requerido a pagar o valor de 8% sobre a 

remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), nos 

períodos de contratação temporária compreendidos de 18/12/2013 a 

23/12/2016, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a 

citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter 

sido adimplidos, respeitando o teto dos Juizados Especiais; e, de 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000172-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO LUCA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000172-75.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CASSIO LUCA DA CRUZ 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, integrante da categoria 

de Agente Soc. do Sistema Socioeducativo, postula a incorporação do 

percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, 

relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de 

alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se 

da contestação a arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a 

defesa da improcedência do pedido. Fundamento e decido. PREJUDICIAL 

DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 

que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. Os Profissionais do Sistema Socioeducativo do Estado de 

Mato Grosso, tiveram a carreira reestruturada em 28/12/2011 com a 

publicação da Lei nº 9.688/2011, e, a presente ação foi proposta apenas 

no ano de 2019. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato 

sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição 

quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse 

sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei de reestruturação da 

carreira dos profissionais do sistema socioeducativo e o ajuizamento da 

presente ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo 

requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o 

processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031441-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NARA GARCIA TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1031441-80.2017.8.11.0041 AUTOR(A): NARA GARCIA TEIXEIRA DA 

SILVA REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de repetição de indébito 

proposta por NARA GARCIA TEIXEIRA DA SILVA em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre função gratificada, com a restituição dos 

valores descontados, na quantia de R$ 4.467,12 (quatro mil quatrocentos 

e sessenta e sete reais e doze centavos). Tutela antecipatória deferida. 

Dispensada audiência de conciliação. Citada, a parte requerida apresentou 

contestação. FUNDAMENTO e DECIDO. Processo apto para julgamento 

antecipado (art.355, I, do CPC). A Reclamante requer a restituição das 

contribuições previdenciárias do período de 02/2016 a 10/2017, conforme 

cálculo coligido no id. 29117734. A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Assim, considerando que a presente 
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ação foi movida em desfavor, apenas, do Estado de Mato Grosso, 

reconheço a sua ilegitimidade passiva, pois o pedido de restituição da 

contribuição previdenciária contido na exordial é posterior a 

dezembro/2014. Diante do exposto, RECONHECE-SE a ilegitimidade 

passiva da parte reclamada e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo sem julgamento do mérito em relação a esses pedidos, nos 

termos do artigo 485, VI, do CPC; Não incide condenação em custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001195-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA APARECIDA SPULDARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001195-04.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ROSANGELA APARECIDA 

SPULDARO REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de ação de obrigação não fazer c.c. repetição de 

indébito proposta por ROSANGELA APARECIDA SPULDARO em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - 

MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre adicional de plantão e adicional de insalubridade, bem 

como a restituição dos valores descontados, no importe atualizado de R$ 

10.741,10 (dez mil setecentos e quarenta e um reais e dez centavos). 

Citados, os requeridos apresentaram contestação. Decido. Processo apto 

para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). Rejeita-se a impugnação a 

justiça gratuita, uma vez que no sistema dos juizados especiais o 

processo é gratuito na primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o 

requerimento de gratuidade no momento da interposição de recurso 

inominado, que é a fase na qual o processo apresenta a possibilidade de 

imposição de condenação em custas e honorários, o que não é o caso 

dos autos. A Reclamante requer a restituição das contribuições 

previdenciárias do período de março/2012 a dezembro/2019. A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Mérito. Em 

síntese, diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos as fichas 

financeiras comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre Adicional de Plantão e Adicional de Insalubridade no período de 

março/2012 a dezembro/2019. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição. 

Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos para: 1) 

Declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional de 

plantão e adicional de insalubridade (Tema 163[1]/STF); 2) Condenar o 

ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a parte autora a soma dos valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional de 

plantão e adicional de insalubridade nos meses 03/2012 a 12/2014, e a 

autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma 

dos descontos de mesma natureza incidentes no período de 01/2015 a 

12/2019, ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002101-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FERRACA ROQUETTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002101-46.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ROSANGELA FERRACA 

ROQUETTE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE REPETIÇÃO c/c DECLARAÇÃO DE 

INDÉBITO c/c LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE” proposta por 

ROSANGELA FERRACA ROQUETTE em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre 

adicional Função Gratificada - FDE, bem como a restituição do montante 

descontado no período de 06/2014 a 06/2019, no montante atualizado de 

R$ 12.989,30 (doze mil novecentos e oitenta e nove reais e trinta 

centavos). A Liminar foi deferida. Citados, os requeridos apresentaram 

contestação. DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, 

I, do CPC). Inicialmente, em que pese este juízo tenha firmado 

posicionamento no sentido de que o requerimento administrativo e a 

respectiva negativa da Administração constituem o elemento probatório 

apto a demonstrar a pretensão resistida e, portanto, o interesse de agir, 

observa-se que há manifestação da Fazenda Pública da qual se extrai a 

discordância. Desse modo, excepcionalmente, nessa hipótese, passa-se 

ao julgamento. I – PRESCRIÇÃO Como se sabe, a jurisprudência é pacífica 

no sentido de que não incide a prescrição sobre o fundo de direito em 

obrigação de trato sucessivo, mas apenas sobre as prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 1º 

do Decreto nº 20.910/32[1] e da Súmula nº 85 do STJ[2] . Ultrapassado o 

prazo quinquenal verifica-se a ocorrência da prescrição em relação à 

parcela de 06/2014, haja vista que a ação foi distribuída no dia 30/07/2019. 

Desse modo, DECLARA-SE a prescrição da pretensão autoral referente 

ao período anterior a 07/2014. II – MÉRITO A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, diz o requerente que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 
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noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente 

colacionou aos autos os holerites comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre adicional Função Gratificada - FDE nos 

períodos de 07/2014 a 12/2014, 01/2015 a 02/2015 e 01/2019 a 06/2019. 

Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida 

pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Verifica-se, contudo, que 

extrai-se dos demonstrativos de cálculo de id. 22169721, a existência de 

impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas porque foram 

considerados os meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam 

terem sido utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que 

não impede a identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de 

cumprimento de sentença. Verifica-se ainda que o referido cálculo inclui o 

desconto realizado em exercício atingido pela prescrição quinquenal, qual 

seja 06/2014. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Quanto a alegação do requerido de que o conceito de 

remuneração contido na Lei Complementar Estadual nº 202/2014 difere 

daquele utilizado como parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo 

que atrairia cálculo, pela média, favorável ao beneficiário e, 

consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema previdenciário, 

evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de forma genérica, 

de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, sem qualquer 

ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço que não há 

impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, nas situações 

individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a devida 

contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema previdenciário, seja 

feita a devida revisão, observado o devido processo legal. De igual modo, 

quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda irão se implementar é 

dever do ente público zelar pela observância dos parâmetros 

estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao menos 

enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os regimes 

próprios. Diante do exposto, RATIFICA-SE A LIMINAR e, JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional Função 

Gratificada - FDE (Tema 163[1]/STF); 2) condenar o ESTADO DE MATO 

GROSSO a restituir a parte requerente a soma dos valores descontados a 

título de contribuição previdenciária sobre adicional Função Gratificada - 

FDE no período de 07/2014 a 12/2014 e; a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma dos descontos de mesma 

natureza incidentes sobre adicional Função Gratificada - FDE no período 

de 01/2015 a 02/2015 e 01/2019 a 06/2019, e demais descontos mediante 

comprovação, importância acrescida de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda 

Pública; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019449-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDA GOMES PEREIRA SCHWEGER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1019449-59.2016.8.11.0041 AUTOR(A): VALDA GOMES PEREIRA 

SCHWEGER REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de ação de obrigação não fazer c.c. repetição de 

indébito proposta por VALDA GOMES PEREIRA SCHWEGER em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - 

MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre adicional de plantão, adicional noturno e de 

insalubridade, bem como a restituição dos valores descontados, no 

importe atualizado de R$ 16.148,75 (dezesseis mil cento e quarenta e oito 

reais e setenta e cinco centavos). Dispensada a audiência de conciliação. 

Citados, os requeridos apresentaram contestação. Decido. Processo apto 

para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). A Reclamante requer a 

restituição das contribuições previdenciárias do período de janeiro/2011 a 

janeiro/2020. Segundo o disposto no artigo 1º do Decreto Federal nº 

20.910/1932: "Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem." Por 

essa razão, considerando que a presente ação foi distribuída em 

08/11/2016, reconheço a prescrição do período pretérito à 11/2011. A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014), de forma que 

rejeito a preliminar de ilegitimidade pelo ente suscitada. Mérito. Em síntese, 

diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos as fichas 

financeiras comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre Adicional de Plantão, Adicional de Insalubridade e Adicional Noturno, 

no período de novembro/2011 a janeiro/2020. Assim, porque sofreu 

cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à 

restituição. Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos 

para: 1) Declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre 

adicional de plantão, adicional de insalubridade e adicional noturno (Tema 

163[1]/STF); 2) Condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a parte 

autora a soma dos valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre adicional de plantão, adicional de insalubridade e 

adicional noturno, nos meses 11/2011 a 12/2014, e a autarquia MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma dos descontos de 

mesma natureza incidentes no período de 01/2015 a 01/2020, ambas 

importâncias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o 

desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado 

e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, 

na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015631-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEU NUNES BEZERRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE LOPES SOARES OAB - MT25082/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1015631-31.2018.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: AMADEU 

NUNES BEZERRA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de “Ação declaratória de inexigibilidade de contribuição 

previdenciária c/c Restituição de valores e pedido de tutela antecipada” 

proposta por AMADEU NUNES BEZERRA em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre adicional Função Gratificada - FDE, bem 

como a restituição do montante descontado no período de 02/2016 a 

05/2018, no montante atualizado de R$ 3.329,94 (três mil trezentos e vinte 

e nove reais e noventa e quatro centavos). A Liminar foi deferida. 

Extrai-se da contestação a arguição da ilegitimidade do ente público e, no 

mérito, a defesa da improcedência do pedido. DECIDO. Processo apto para 

julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). O requerente discute descontos a título 

de contribuição previdenciária realizados no período de 02/2016 a 

05/2018, portanto, reconhece-se de plano a ilegitimidade passiva do 

Estado de Mato Grosso para responder a ação, uma vez que a 

competência para restituição da contribuição previdenciária após a edição 

da LC 560/2014 é do MT PREV. Diante do exposto REVOGA-SE A LIMINAR 

e, ACOLHE-SE a ilegitimidade passiva da parte reclamada, e por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011295-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1011295-52.2016.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA APARECIDA FERREIRA 

DA SILVA REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de ação de obrigação não fazer c.c. repetição de 

indébito proposta por MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA 

- MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre adicional de insalubridade, bem como a restituição 

dos valores descontados, no importe atualizado de R$ 515,40 (quinhentos 

e quinze reais e quarenta centavos). Dispensada a audiência de 

conciliação. Citados, os requeridos apresentaram contestação. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado 

(art.355, I, do CPC). A Reclamante requer a restituição das contribuições 

previdenciárias do período de março a novembro/2012. A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Diante do 

exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV referente aos pedidos contidos na exordial. 

Mérito. Em síntese, diz a requerente que está sofrendo retenção de 

contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo 

para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 

autos as fichas financeiras comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicional de insalubridade, no período de março a 

novembro/2012. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade 

com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição. Diante do exposto: 1) 

RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - 

MTPREV, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo sem 

julgamento do mérito com relação a este, nos termos do artigo 485, VI, do 

CPC; 2) JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos para: 2.1) Declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional de 

insalubridade (Tema 163[1]/STF); 2.2) Condenar o ESTADO DE MATO 

GROSSO a restituir à parte autora os valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade, no período de 

março a novembro/2012, acrescidas de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso; e juros de mora equivalentes a 1% ao 

mês, do trânsito em julgado; e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005447-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA POLINATI SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005447-05.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CAMILA POLINATI SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. Cuida-se de Ação de Cobrança proposta por CAMILA 

POLINATI SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, vindicando 

seja declarado o direito a receber a diferença de 10 (dez) horas extras 

semanais que laborou enquanto exercia cargo o comissionado de 

Secretário de Escola, em regime de dedicação exclusiva, para o período 

de 08/2014 a 12/2015. Citado, o reclamado apresentou a contestação. 

Decido. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não incide a 
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prescrição sobre o fundo de direito em obrigação de trato sucessivo, mas 

apenas sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à 

propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32[1] e 

da Súmula nº 85 do STJ[2]. Não ultrapassado o prazo quinquenal não há 

que se falar em prescrição da pretensão autoral referente ao pedido. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a 

lide. Mérito. A autora é servidora efetivo do Estado de Mato Grosso 

investida no cargo de Técnico Administrativo Educacional e possui jornada 

de trabalho prevista no artigo 36 da Lei Complementar Estadual n° 50/1998 

de 30 horas (trinta horas) semanais, e, segundo consta na inicial, foi 

nomeada para exercer a função comissionada de Secretário de Escola, na 

Secretaria de Estado de Educação, com dedicação exclusiva e jornada de 

40 (quarenta horas) semanais, vide folha de ponto elencada no id. 

23092947. Aduz que foi aprovado em concurso público com carga horária 

de 30 (trinta) horas semanais, e, durante o período de 08/2014 a 12/2015 

exerceu função gratificada em regime de dedicação exclusiva, sendo 

obrigada a trabalhar com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, pelo 

que requer o pagamento das horas extraordinárias laboradas, 

correspondentes a 10 (dez) horas semanais. A controvérsia em análise 

se resume a apurar se assiste à parte reclamante o direito à diferença da 

carga horária de 30 (trinta) horas semanais para o cargo de Técnico 

Administrativo Educacional e de as 40 (quarenta) horas semanais para o 

cargo de Secretário de Escola. A questão trazida a Juízo não demanda 

maiores digressões. A Lei Complementar Estadual 50/98 (consolidada até 

LC 512/13 e alterada pelas LC 59/99, 91/01, 104/02, 117/02, 134/03, 

165/04, 206/04, 211/05, 278/07, 294/07, 314/08, 442/11, 512/13) - dispõe 

sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, e 

em seu artigo 3º trata da dedicação exclusiva e o artigo 39 trata de caso 

de acúmulo: “Art. 3º A carreira dos Profissionais da Educação Básica é 

constituída de: (Nova redação dada pela LC 206/04) I - 03 (três) cargos de 

carreira, de provimento efetivo: a) Professor - composto das atribuições e 

atividades descritas no § 4º do art. 5º desta lei complementar; b) Técnico 

Administrativo Educacional - composto das atribuições e atividades 

descritas no art. 9º desta lei complementar; c) Apoio Administrativo 

Educacional - composto das atribuições e atividades descritas no art. 9º 

desta lei complementar; II - 04 (quatro) funções de dedicação exclusiva: d) 

Secretário Escolar, função composta das seguintes atribuições: (...) § 1º 

A ocupação das funções de Diretor Escolar, Secretário de Unidade 

Escolar e Coordenador Pedagógico é privativa de servidores de carreira, 

efetivos, estáveis e em atividade, em regime de dedicação exclusiva e 

serão designados através de portaria automática, observando-se, no que 

couber, a Lei nº 7.040, de 1º de outubro de 1998, que trata da Gestão 

Democrática do Ensino Público Estadual. (Nova redação dada pela LC 

211/05)” § 2º (revogado) LC 211/05 § 3º A quantidade total de vagas 

referente às funções de confiança de dedicação exclusiva fica 

estabelecida de acordo com a tabela do Anexo X desta lei complementar. 

(Acrescentado pela LC 206/05) “Art. 39 Ao Profissional da Educação 

Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor 

pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído 

o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de 

exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada. (Nova 

redação dada pela LC 206/04) § 1º O profissional designado para a 

função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual 

estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do 

Anexo X desta lei complementar. (Acrescentado pela LC 206/04)” § 2º O 

subsídio do servidor contratado na situação especial prevista no § 2º do 

art. 3º desta lei complementar será pago sob o regime de dedicação 

exclusiva, correspondente a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, 

com impedimento de prestar serviço em outra atividade remunerada, seja 

pública ou privada e será estabelecido de acordo com o seguinte: 

(Acrescentado pela LC 206/04) I - no caso de Diretor: a) considerar como 

subsídio o valor pago ao nível 1, da classe em que o profissional se 

enquadra, tendo em vista o grau de escolaridade e as demais formações, 

efetivamente comprovada(s) através do(s) diploma(s) e títulos; II - no caso 

de Secretário Escolar: a) considerar como subsídio o valor pago ao 

servidor, do cargo de Técnico Administrativo Educacional, na classe e 

nível inicial da carreira, ou seja, classe A, nível 1; III - deve ser acrescido 

ao subsídio estabelecido de acordo com o disposto nos incisos I e II deste 

parágrafo, o percentual estabelecido na tabela do Anexo X desta lei 

complementar. Partindo dessas premissas, aliado ao conjunto 

fático-probatório, percebe-se que, muito embora a reclamante alegue seu 

inconformismo com a carga horária do cargo comissionado, não se 

insurge quanto ao subsídio por ele percebido para laborar as 40 

(quarenta) horas previstas na Lei Complementar. De sorte que não merece 

guarida o pleito de pagamento da diferença entre a carga horária do cargo 

efetivo e do cargo comissionado, quando a Lei Complementar que instituiu 

o cargo de Secretário Escolar prevê, expressamente, que “§ 2º O subsídio 

do servidor contratado na situação especial prevista no § 2º do art. 3º 

desta lei complementar será pago sob o regime de dedicação exclusiva, 

correspondente a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho”. A parte 

requerente juntou holerites que comprovam que recebeu a citada 

gratificação (id. 23092950). Uma vez que o critério para recebimento da 

gratificação é o cumprimento de 40 horas semanais. Assim, não há que se 

falar em adicional de serviços extraordinários. Vale lembrar que, no âmbito 

do direito Administrativo vige o princípio da legalidade, segundo o qual a 

Administração somente pode atuar nos estritos limites da lei. Diante do 

exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, 

por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registra no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de direito [1] Art. 1º - As dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem. [2] SÚMULA N. 85: Nas relações 

jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública fi gure como 

devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a 

prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio 

anterior à propositura da ação.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009084-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CARVALHO MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1009084-61.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA DE FATIMA 

CARVALHO MACEDO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de ação de obrigação não fazer c.c. 

repetição de indébito proposta por MARIA DE FÁTIMA CARVALHO 

MACEDO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre adicional de plantão, adicional noturno e 

de insalubridade, bem como a restituição dos valores descontados, no 

importe atualizado de R$ 9.512,91 (nove mil quinhentos e doze reais e 

noventa e um centavos centavos). Citados, os requeridos apresentaram 

contestação. Decido. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, 

I, do CPC). Rejeita-se a impugnação a justiça gratuita, uma vez que no 

sistema dos juizados especiais o processo é gratuito na primeira fase. 

Dessa forma, só há interesse para o requerimento de gratuidade no 

momento da interposição de recurso inominado, que é a fase na qual o 

processo apresenta a possibilidade de imposição de condenação em 

custas e honorários, o que não é o caso dos autos. A Reclamante requer 

a restituição das contribuições previdenciárias do período de janeiro/2014 

a junho/2019. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o 

MT PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada 
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de autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima 

para responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a 

partir da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato 

Grosso atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). 

Segundo o disposto no artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932: "Art. 

1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual 

ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem." Por essa razão, 

considerando que a requerente ajuizou a presente ação em 24/09/2019, 

reconheço a prescrição do período pretérito à 09/2014. Mérito. Em síntese, 

diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos as fichas 

financeiras comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre Adicional de Plantão, Adicional de Insalubridade e Adicional Noturno, 

no período de setembro/2014 a junho/2019. Assim, porque sofreu 

cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à 

restituição. Quanto a alegação de que o conceito de remuneração contido 

na Lei Complementar Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado como 

parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela 

média, favorável ao beneficiário e consequentemente geraria desequilíbrio 

ao sistema previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser 

admitido de forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a 

orientação fixada, sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. 

Contudo, é cediço que não há impeditivo de que, desde que demonstrado 

concretamente, nas situações individuais, excesso na base de cálculo 

que opere, sem a devida contributividade pelo servidor, em desfavor do 

sistema previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido 

processo legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias 

que ainda irão se implementar é dever do ente público zelar pela 

observância dos parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo 

Tribunal Federal, ao menos enquanto a própria Corte não edite orientação 

divergente para os regimes próprios. Quanto ao cálculo de atualização 

apresentado, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos para: 1) 

Declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional de 

plantão, adicional de insalubridade e adicional noturno (Tema 163[1]/STF); 

2) Condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a parte autora a 

soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária 

sobre adicional de plantão, adicional de insalubridade e adicional noturno, 

nos meses 09/2014 a 12/2014, e a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma dos descontos de mesma 

natureza incidentes no período de 01/2015 a 06/2019, e, eventualmente, 

demais parcelas posteriores, mediante comprovação, ambas importâncias 

acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado e, por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003069-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003069-76.2019.8.11.0001 REQUERENTE: IVONE DA SILVA REQUERIDO: 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por 

IVONE SILVA MORO em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - 

MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre a função comissionada identificada como 

FDE.DIR/PEB bem como a restituição dos valores indevidamente 

descontados, no importe atualizado de R$ 2.812,71 (dois mil oitocentos e 

doze reais e setenta e um centavos). Citado, o Requerido não apresentou 

contestação. A tutela antecipada foi deferida. DECIDO. Inobstante a 

ausência de apresentação de contestação pelo MTPREV, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixo de aplicar os efeitos da revelia. Em síntese, diz o requerente que 

está sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente 

colacionou aos autos a ficha financeira comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre a função comissionada identificada 

como FDE.DIR/PEB no período de 01/2019 a 07/2019. Assim, porque 

sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz 

jus à restituição dos valores. Contudo, extrai-se do demonstrativo de 

cálculo de id. nº 22658925 a existência de impropriedade em relação às 

parcelas a serem restituídas porque foram considerados os meses dos 

pagamentos dos adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os 

meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a identificação 

do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. 

Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a 

correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito 

disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do 

pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário 

ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 

do STJ. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de contribuição 

previdenciária sobre a função comissionada identificada como 

FDE.DIR/PEB (Tema 163[3]/STF); 2) condenar a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma de descontos a título de 

Contribuição Previdenciária sobre a função comissionada identificada 

como FDE.DIR/PEB no período de 01/2019 a 07/2019, e eventualmente 

demais parcelas, mediante comprovação, ambas importâncias acrescidas 

de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de 

mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais e, por consequência, DECLARO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Para fins de 

apuração do valor deve a parte autora trazer aos autos as fichas 

financeiras/holerites referente ao período posterior que eventualmente foi 

indevidamente cobrado, assim como o demonstrativo com os cálculos do 

valor nos exatos termos da sentença. Não incide condenação em custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo 

Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001579-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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IVONETE GIACHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001579-19.2019.8.11.0001 REQUERENTE: IVONETE GIACHINI 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por IVONETE GIACHINI em desfavor do MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a função comissionada 

identificada como FDE.DIR/PEB bem como a restituição dos valores 

indevidamente descontados, no importe atualizado de R$ 7.670,34 (sete 

mil seiscentos e setenta reais e trinta e quatro centavos). Citado, o 

Requerido não apresentou contestação. A tutela antecipada foi deferida. 

DECIDO. Inobstante a ausência de apresentação de contestação pelo 

MTPREV, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Por isso, 

DECLARA-SE A ILEGITIMIDADE do MTPREV no que versa as contribuições 

anteriores a 31/12/2014. Passa-se a analisar as contribuições posteriores 

a 12/2014. Em síntese, diz o requerente que está sofrendo retenção de 

contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo 

para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos 

autos a ficha financeira comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre a função comissionada identificada como 

FDE.DIR/PEB no período de 01/2015 a 05/2019. Assim, porque sofreu 

cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à 

restituição dos valores. Contudo, extrai-se do demonstrativo de cálculo de 

id. nº 21069102 a existência de impropriedade em relação às parcelas a 

serem restituídas porque foram considerados os meses dos pagamentos 

dos adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os meses descritos 

nos itens "Data Direito", o que não impede a identificação do débito, mas 

deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária 

sobre a função comissionada identificada como FDE.DIR/PEB (Tema 

163[3]/STF); 2) condenar a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT 

PREV a devolver a soma de descontos a título de Contribuição 

Previdenciária sobre a função comissionada identificada como 

FDE.DIR/PEB no período de 01/2015 a 05/2019, e eventualmente demais 

parcelas, mediante comprovação, ambas importâncias acrescidas de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais e, por consequência, DECLARO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Para fins de 

apuração do valor deve a parte autora trazer aos autos as fichas 

financeiras/holerites referente ao período posterior que eventualmente foi 

indevidamente cobrado, assim como o demonstrativo com os cálculos do 

valor nos exatos termos da sentença. Não incide condenação em custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo 

Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503288-88.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANILUCIA BONFIM BARROSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT6000-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503288-88.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: VANILUCIA BONFIM BARROSO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença na qual a parte exequente objetiva o 

recebimento do valor de R$ 31.707,18 (trinta e um mil setecentos e sete 

reais e dezoito centavos). Citado, o executado não opôs embargos. Ante 

o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito principal no valor de R$ 31.707,18 

(trinta e um mil setecentos e sete reais e dezoito centavos), conforme 

planilha de cálculo juntada no id. 16141119. Por disposição legal não incide 

condenação em custas e honorários. Submeto o presente à apreciação da 

MM. Juíza de Direito (art. 40 da Lei nº 9.099/95). Brenda Guimarães de 

Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada e m 

julgado, expeça-se o necessário. A decisão homologatória serve como 

requisição de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000938-02.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MESQUITA VASCONCELOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000938-02.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE CARLOS DE MESQUITA 

VASCONCELOS EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). Cuida-se de cumprimento de sentença na qual a parte 

exequente objetiva o recebimento do valor de R$ 6.076,75 (seis mil e 

setenta e seis reais e setenta e cinco centavos). Citado, o executado não 

opôs embargos. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito principal no 

valor de R$ 6.076,75 (seis mil e setenta e seis reais e setenta e cinco 

centavos), conforme planilha de cálculo juntada no id. 15945491. Por 

disposição legal não incide condenação em custas e honorários. Submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito (art. 40 da Lei nº 

9.099/95). Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada e m julgado, expeça-se o necessário. A decisão 

homologatória serve como requisição de pagamento. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1013286-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO LOPES PARRON JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1013286-81.2019.8.11.0001 REQUERENTE: HELIO LOPES PARRON JUNIOR 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO” proposta por HELIO LOPES PARRON JUNIOR em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA 

- MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre adicional de insalubridade, adicional noturno e 

subsídio plantão, bem como a restituição do montante descontado no 

período de 10/2014 a 09/2019, perfazendo o total de R$ 8.414,39 (oito mil 

quatrocentos e quatorze reais e trinta e nove centavos). Citados, os 

requeridos apresentaram contestação. DECIDO. Processo apto para 

julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, diz o requerente que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente 

colacionou aos autos os holerites comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade nos períodos 

de 10/2014 a 12/2014; 01/2015 a 09/2019; subsídio plantão no período de 

12/2017; 01/2018 a 05/2018; 07/2018 a 05/2019 e, adicional noturno nos 

meses de 11/2018, 12/2018 e 01/2019. Assim, porque sofreu cobrança 

em desconformidade com a tese, /acolhida pelo STF, faz jus à restituição 

dos valores. Verifica-se, contudo, que extrai-se dos demonstrativos de a 

cálculo de id. 25314175, a existência de impropriedade em relação às 

parcelas a serem restituídas porque foram considerados os meses dos 

pagamentos dos adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os 

meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a identificação 

do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. 

Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a 

correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito 

disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do 

pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário 

ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 

do STJ. Quanto a alegação do requerido de que o conceito de 

remuneração contido na Lei Complementar Estadual nº 202/2014 difere 

daquele utilizado como parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo 

que atrairia cálculo, pela média, favorável ao beneficiário e, 

consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema previdenciário, 

evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de forma genérica, 

de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, sem qualquer 

ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço que não há 

impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, nas situações 

individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a devida 

contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema previdenciário, seja 

feita a devida revisão, observado o devido processo legal. De igual modo, 

quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda irão se implementar é 

dever do ente público zelar pela observância dos parâmetros 

estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao menos 

enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os regimes 

próprios. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno, adicional de insalubridade e 

subsídio plantão (Tema 163[1] /STF); 2) condenar o ESTADO DE MATO 

GROSSO a restituir a parte requerente a soma dos valores descontados a 

título de contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade no 

período de 10/2014 a 12/2014 e; a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma dos descontos de mesma 

natureza incidentes sobre adicional de insalubridade no período de 

01/2015 a 09/2019, adicional noturno nos meses de 11/2018, 12/2018 e 

01/2019; e subsídio plantão no período de 12/2017; 01/2018 a 05/2018 e 

07/2018 a 05/2019, e demais descontos mediante comprovação, 

importância acrescida de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o 

desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em 

julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais; e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária 

sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o 

adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002326-03.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VINICIUS DE PAULA ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002326-03.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DOUGLAS VINICIUS DE PAULA 

ARRUDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença na qual a parte exequente objetiva o recebimento do valor de R$ 

9.230,15 (nove mil duzentos e trinta reais e quinze centavos). Citado, o 

executado impugnou o valor apresentado pela parte exequente, juntando 

planilha com o montante que entende correto de R$ 9.171,14 (nove mil 

cento e setenta e um reais e catorze centavos). Passa-se à apreciação. 

Vê-se que o cálculo do executado está de acordo com os parâmetros 

fixados na r. sentença que transitou em julgado sem oposição das partes 

(id. 21943042). Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos à execução 

opostos pela parte executada e HOMOLOGA-SE o crédito principal no 

valor de R$ 9.171,14 (nove mil cento e setenta e um reais e catorze 

centavos), conforme planilha de cálculo juntada no id. 25723828. 

Defere-se o destaque dos honorários advocatícios no percentual de 30%, 

pactuado entre as partes, a teor do estabelecido no id. 21888391. Por 

disposição legal não incide condenação em custas e honorários. Submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito (art. 40 da Lei nº 

9.099/95). Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada e m julgado, expeça-se o necessário. A decisão 

homologatória serve como requisição de pagamento. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004147-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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LUCIENE FERREIRA AFONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004147-08.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUCIENE FERREIRA AFONSO 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Tutela de Urgência 

Inaudita Altera Pars para fazer cessar os descontos previdenciários 

ilegais proposta por LUCIENE FERREIRA AFONSO em desfavor do MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional noturno e de 

insalubridade, bem como a restituição em dobro dos valores descontados 

no total de R$ 5.705,42 (Cinco Mil Setecentos e Cinco Reais e Quarenta e 

Dois Centavos). Deferiu-se o pedido de tutela provisória. Citado, o 

requerido não apresentou contestação. Contudo, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Processo apto para julgamento 

antecipado (art. 355, I, do CPC). Passa-se à apreciação. A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Em síntese, diz a requerente 

que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas 

não incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão 

geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). A requerente colacionou aos autos as fichas financeiras 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno e de insalubridade de 01/2015 a 07/2019. Assim, porque sofreu 

cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à 

restituição dos valores. Extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. 

22843958, a existência de impropriedade em relação às parcelas a serem 

restituídas porque foram considerados os meses dos pagamentos dos 

adicionais, quando deveriam ter sido utilizados os meses descritos nos 

itens "Data Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve 

ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. No que tange ao 

pedido de pagamento em dobro, desnecessária maiores digressões, uma 

vez que a relação tributária não é relação de consumo, conforme 

assentada na jurisprudência do STJ, não havendo que se falar em 

restituição dobrada como pretende a parte demandante. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Diante do exposto, RATIFICA-SE A LIMINAR E JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e de insalubridade 

(Tema 163[1]/STF); 2) condenar o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT 

PREV a restituir à parte autora os valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre os adicionais noturnos e de 

insalubridade referente ao período de 01/2015 a 07/2019 e demais até o 

efetivo cumprimento da liminar, mediante comprovação, a serem 

acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e, por consequência, 

EXTINGUI-SE o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, 

do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504168-17.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALMEIDA NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504168-17.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: MAURICIO ALMEIDA NEVES 

EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença 

condenatória a obrigação de pagar e de fazer a incorporação de 11,98% 

relativa a defasagem remuneratória decorrente da conversão do real para 

URV. A parte exequente apresentou cálculo no importe de R$ 175.644,47 

(id 13665690) e sobreveio impugnação postulando a correção do cálculo. 

A Fazenda Pública executada assevera que, nos termos do decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal em sede da Repercussão Geral (RE 

561.836/RN), não há comprovação de perda que justifique a execução. 

Pleiteia a declaração de inexistência de defasagem e, subsidiariamente, o 

reconhecimento de excesso para limitar o valor executado, tendo em vista 

a restruturação da carreira. Eis a síntese. Fundamento e Decido. No RE 

561.836/RE o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: Ementa: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL 

EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO 

PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU 

DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE 

PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA 

PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO 

NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE 

REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. OBSCURIDADE. 

INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. 

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (RE 

561836 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 

18/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2016 PUBLIC 

22-02-2016). G.n. Sobre a URV, a Turma Recursal Única de Mato Grosso 

editou o Súmula 11: Súmula nº 11 - O início do marco prescricional para 

reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros 

Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de 

Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público. (g.n). Nesse sentido, a Turma Recursal Única, em 

diversos julgados, estabeleceu quais foram as leis que promoveram a 

reestruturação remuneratória das carreiras, senão vejamos: “Registre-se 

que nos anos de 2003 e 2007 foram editadas as Leis nºs 4594/2004 e 

220/2010, referentes aos servidores da educação, além das Leis 

Complementares nºs 93/2003, 94/2003, 152/2007, 153/2007 e 154/2007, 

as quais promoveram a reestruturação da carreira dos servidores 

públicos municipais, criaram planos de cargos e estabeleceram políticas 

de recursos humanos, instituindo, também, o plano de carreiras do quadro 

de pessoal da administração do Poder Executivo do Município de Cuiabá, 

sendo assim, em conformidade com a jurisprudência do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, a partir de então cessou o direito de receber 

diferenças referente à URV e também passou a fluir o prazo 

prescricional.” (RI 1029674-07.2017.8.11.0041 - dia 16/12/2019 – Relatora 

Patrícia Ceni dos Santos). G.n. Ou seja, de acordo com a orientação da 
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Turma Recursal Única, os marcos temporais interruptivos do direito à 

percepção de eventuais diferenças alusivas a URV são os definidos nas 

respectivas leis de carreira. Na espécie, segundo a petição inicial a parte 

exequente “(...) é servidor público municipal, ocupando cargo de Agente 

de Regulação e Fiscalização, admitido em 14 de outubro de 2002”. 

Portanto, considerando o advento da Lei 93/2003, a qual implantou o 

regime de subsídio para os servidores do Município de Cuiabá, e a tese 

firmada pelo STF, o exequente faz jus à incorporação do índice suficiente 

a supressão de eventual defasagem e o pagamento da eventual diferença 

tão somente relativa ao período de 14/10/2002 até a data da vigência da 

Lei 93/2003, o que deve ser apurado em cálculo que observe tais fatores. 

Vê-se que a vacatio legis da referida lei publicada na GAZETA MUNICIPAL 

Nº 637 de 04/07/03 foi de 90 dias (art. 199). Assim, se comprovada a 

perda, a recomposição teria como termo final o dia 1º/10/2003 (data da 

vigência da lei que promoveu a reestruturação). Desse modo, para a 

correta execução deve-se identificar se foram aplicados os critérios da 

Lei Federal n.º 8840/94 para fins de conversão em URV do vencimento do 

cargo ocupado, bem como qual é o percentual de eventual perda no caso 

concreto. O resultado determinará o percentual da incorporação até o 

limite de 11,98% e o valor que deverá ser pago a título de indenização por 

falta da recomposição, limitada a vigência da lei que definiu a 

reestruturação da carreira. A correção de eventual defasagem é, por 

consequência, limitada ao regime que disciplinava a relação jurídica 

estatutária no qual ocorreu a perda. A mera adequação da execução à 

tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, de observância obrigatória, 

não impõe violação à coisa julgada. Ante o exposto, acolhe-se, em parte, a 

impugnação ao cumprimento de sentença para declarar que, nos termos 

da tese fixada no RE 561873, o cumprimento de sentença está limitado a 

eventual recomposição de valores relativos ao período de 14/10/2002 

(data da posse) a 1º/10/2003 (data da reestruturação da carreira), e 

incorporação de percentual comprovado da perda, cujos cálculos devem 

ser realizados considerando o marco temporal e utilizando os parâmetros 

de juros e correção determinados na sentença exequenda, respeitado o 

teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Encaminhe-se ao contador judicial do Fórum de Cuiabá para a 

efetivação dos cálculos, no prazo de 30 dias. Após intimem-se as partes 

para se manifestarem, no prazo de 5 dias, sobre os cálculos da 

contadoria judicial e volvam conclusos para a homologação. A intimação 

das partes para fornecimento, no prazo de 5 dias, de eventuais 

documentos solicitados pela contadoria judicial será realizada por ato 

ordinatório da secretaria do juízo Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001388-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DAUHALI CLEMENTE GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001388-71.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PATRICIA DAUHALI CLEMENTE 

GUIMARAES REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

Ação de Cobrança proposta por PATRICIA DAUHALI CLEMENTE 

GUIMARAES em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre  as  funções  comiss ionadas  i den t i f i cadas  como 

FDE.COORD.PEDAGOG. e FDE.DIR/PEB bem como a restituição dos 

valores indevidamente descontados, no importe atualizado de R$ 

10.520,73 (Dez mil, quinhentos e vinte reais e setenta e três centavos). 

Citado, o Requerido não apresentou contestação. A tutela antecipada foi 

deferida. DECIDO. Inobstante a ausência de apresentação de contestação 

pelo MTPREV, diante da indisponibilidade do interesse público posto em 

juízo (artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Por isso, 

DECLARA-SE A ILEGITIMIDADE do MTPREV no que versa as contribuições 

anteriores a 31/12/2014. Passa-se a analisar as contribuições posteriores 

a 31/12/2014. Em síntese, diz o requerente que está sofrendo retenção de 

contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo 

para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos 

autos a ficha financeira comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre a função comissionada identificada como 

FDE.COORD.PEDAGOG. no período de 01/2015 a 12/2015 e de 

FDE.DIR/PEB nos períodos de 01/2016 a 03/2017 e 01/2019 e 05/2019. 

Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida 

pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Contudo, extrai-se do 

demonstrativo de cálculo de id. nº 20719531 a existência de impropriedade 

em relação às parcelas a serem restituídas porque foram considerados os 

meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam terem sido 

utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a 

identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento 

de sentença. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre as funções comissionadas identificadas 

como FDE.COORD.PEDAGOG. e FDE.DIR/PEB (Tema 163[3]/STF); 2) 

condenar a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a 

devolver a soma de descontos a título de Contribuição Previdenciária 

sobre a função comissionada identificada como FDE.COORD.PEDAGOG. 

no período de 01/2015 a 12/2015 e sobre a função comissionada indicada 

como FDE.DIR/PEB nos períodos de 01/2016 a 03/2017 e 01/2019 e 

05/2019, e eventualmente demais parcelas, mediante comprovação, 

ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, 

desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito 

em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais e, por consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 

487, I, do CPC. Para fins de apuração do valor deve a parte autora trazer 

aos autos as fichas financeiras/holerites referente ao período posterior 

que eventualmente foi indevidamente cobrado, assim como o 

demonstrativo com os cálculos do valor nos exatos termos da sentença. 

Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 

40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015758-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA BARBOSA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1015758-55.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LAURA BARBOSA LIMA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO” proposta por LAURA BARBOSA LIMA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA 

- MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre adicional de insalubridade e subsídio plantão, bem 

como a restituição do montante descontado no período de 08/2014 a 

04/2019, perfazendo o total de R$ 10.359,48 (dez mil trezentos e 

cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos). Citados, os requeridos 

apresentaram contestação. DECIDO. Processo apto para julgamento 

antecipado (art.355, I, do CPC). I – PRESCRIÇÃO Como se sabe, a 

jurisprudência é pacífica no sentido de que não incide a prescrição sobre 

o fundo de direito em obrigação de trato sucessivo, mas apenas sobre as 

prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, 

nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32[1] e da Súmula nº 85 do 

STJ[2] . Ultrapassado o prazo quinquenal verifica-se a ocorrência da 

prescrição em relação às parcelas de 08/2014 a 10/2014, haja vista que a 

ação foi distribuída no dia 06/11/2019. Desse modo, DECLARA-SE a 

prescrição da pretensão autoral referente ao período anterior a 11/2014. II 

– MÉRITO A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT 

PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, 

diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos autos os holerites 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre adicional 

de insalubridade nos períodos de 11/2014 a 12/2014; 01/2015; 03/2015 a 

11/2017; 01/2018 a 06/2019 e, adicional subsídio plantão no período de 

11/2014; 02/2015 a 02/2016; 06/2016 a 08/2016; 06/2017 a 07/2017; 

09/2017; 11/2017 a 12/2017; 02/2018 a 06/2018; 08/2018 a 12/2018; 

02/2019 a 03/2019. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade 

com a tese, /acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. 

Verifica-se, contudo, que extrai-se dos demonstrativos de a cálculo de id. 

25845570, a existência de impropriedade em relação às parcelas a serem 

restituídas porque foram considerados os meses dos pagamentos dos 

adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os meses descritos nos 

itens "Data Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve 

ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. Verifica-se ainda que 

o referido cálculo inclui o desconto realizado em período atingido pela 

prescrição quinquenal, qual seja 08/2014 a 10/2014. Quanto à atualização, 

após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será 

pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Quanto a alegação do 

requerido de que o conceito de remuneração contido na Lei Complementar 

Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado como parâmetro de controle 

no Tema 163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela média, favorável ao 

beneficiário e, consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema 

previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de 

forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, 

sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço 

que não há impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, 

nas situações individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a 

devida contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema 

previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido processo 

legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda 

irão se implementar é dever do ente público zelar pela observância dos 

parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao 

menos enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os 

regimes próprios. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade e subsídio 

plantão (Tema 163[1]/STF); 2) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a 

restituir a parte requerente a soma dos valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade no período de 

11/2014 a 12/2014, e sobre subsídio plantão no exercício de 11/2014 e; a 

autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma 

dos descontos de mesma natureza incidentes sobre adicional de 

insalubridade no período de 01/2015; 03/2015 a 11/2017; 01/2018 a 

06/2019; e subsídio plantão no período de 02/2015 a 02/2016; 06/2016 a 

08/2016; 06/2017 a 07/2017; 09/2017; 11/2017 a 12/2017; 02/2018 a 

06/2018; 08/2018 a 12/2018; 02/2019 a 03/2019, e demais descontos 

mediante comprovação, importância acrescida de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais; e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001994-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA LOBO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001994-02.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANDREIA LOBO MOREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV ROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por ANDREIA LOBO MOREIRA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre a função comissionada identificada 

como FDE. SECRET. ESC/PEB bem como a restituição dos valores 

indevidamente descontados, no importe atualizado de R$ 32.737,37 (trinta 

e dois mil reais, setecentos e trinta e sete reais e trinta e sete centavos). 

Citado, o Requerido não apresentou contestação. A tutela antecipada foi 

deferida. DECIDO. Inobstante a ausência de apresentação de contestação 

pelo MTPREV, diante da indisponibilidade do interesse público posto em 

juízo (artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, 

diz o requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 
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insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos autos a ficha 

financeira comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre a função comissionada identificada como FDE. SECRET.ESC/PEB no 

período de 07/2014 a 05/2019. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. Contudo, extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. nº 

21988245 a existência de impropriedade em relação às parcelas a serem 

restituídas porque foram considerados os meses dos pagamentos dos 

adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os meses descritos nos 

itens "Data Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve 

ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. Quanto à atualização, 

após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será 

pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar 

a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a função 

comissionada identificada como FDE. SECRET. ESC/PEB (Tema 

163[3]/STF); 2) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a devolver a 

soma de descontos a título de Contribuição Previdenciária sobre a função 

comissionada identificada como FDE. SECRET. ESC/PEB no período de 

07/2014 a 12/2014; 3) condenar a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma de descontos a título de 

Contribuição Previdenciária sobre a função comissionada identificada 

como FDE. SECRET. ESC/PEB no período de 01/2015 a 05/2019, e 

eventualmente demais parcelas, mediante comprovação, ambas 

importâncias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o 

desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em 

julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais e, por consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 

487, I, do CPC. Para fins de apuração do valor deve a parte autora trazer 

aos autos as fichas financeiras/holerites referente ao período posterior 

que eventualmente foi indevidamente cobrado, assim como o 

demonstrativo com os cálculos do valor nos exatos termos da sentença. 

Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 

40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004945-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONI CESAR COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004945-66.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RONI CESAR COSTA DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por RONI CESAR 

COSTA DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a função comissionada 

identificada como FDE. SECRET. ESC/PEB bem como a restituição dos 

valores indevidamente descontados, no importe atualizado de R$ 

11.629,44 (Onze mil seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro 

centavos). Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação. 

DECIDO. Inobstante a ausência de apresentação de contestação pelo 

MTPREV, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, 

diz o requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos autos a ficha 

financeira comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre a função comissionada identificada como FDE. SECRET.ESC/PEB no 

período de 09/2014 a 03/2019. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. Contudo, extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. nº 

22977746 a existência de impropriedade em relação às parcelas a serem 

restituídas porque foram considerados os meses dos pagamentos dos 

adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os meses descritos nos 

itens "Data Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve 

ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. Quanto a alegação do 

requerido de que o conceito de remuneração contido na Lei Complementar 

Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado como parâmetro de controle 

no Tema 163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela média, favorável ao 

beneficiário e consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema 

previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de 

forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, 

sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço 

que não há impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, 

nas situações individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a 

devida contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema 

previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido processo 

legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda 

irão se implementar é dever do ente público zelar pela observância dos 

parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao 

menos enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os 

regimes próprios. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre a função comissionada identificada 

como FDE. SECRET. ESC/PEB (Tema 163[3]/STF); 2) condenar o ESTADO 

DE MATO GROSSO a devolver a soma de descontos a título de 

Contribuição Previdenciária sobre a função comissionada identificada 

como FDE. SECRET. ESC/PEB no período de 09/2014 a 12/2014; 3) 

condenar a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a 

devolver a soma de descontos a título de Contribuição Previdenciária 

sobre a função comissionada identificada como FDE. SECRET. ESC/PEB no 

período de 01/2015 a 03/2019, e eventualmente demais parcelas, mediante 

comprovação, ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais e, por 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

na forma do art. 487, I, do CPC. Para fins de apuração do valor deve a 

parte autora trazer aos autos as fichas financeiras/holerites referente ao 

período posterior que eventualmente foi indevidamente cobrado, assim 

como o demonstrativo com os cálculos do valor nos exatos termos da 

sentença. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004808-84.2019.8.11.0001

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 655 de 665



Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREIA BURGHARDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYAGO SANTANA FERREIRA OAB - MT20268/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004808-84.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARCIA ANDREIA 

BURGHARDT REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Tutela de 

Urgência Inaudita Altera Pars para fazer cessar os descontos 

previdenciários ilegais proposta por MARCIA ANDREIA BURGHARDT em 

desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno, bem como a restituição em dobro dos valores 

descontados no total de R$ 5.529,31 (Cinco mil e quinhentos e vinte e 

nove reais e trinta e um centavos). Declarou-se prejudicado o pedido de 

tutela provisória, vez que os descontos cessaram no ano de 2019. Citado, 

o requerido não apresentou contestação. Contudo, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Processo apto para julgamento 

antecipado (art. 355, I, do CPC). Passa-se à apreciação. A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Em síntese, diz a requerente 

que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas 

não incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão 

geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). A requerente colacionou aos autos as fichas financeiras 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno de 01/2015 a 04/2019. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. Extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. 23136096, a 

existência de impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas 

porque foram considerados os meses dos pagamentos dos adicionais, 

quando deveriam ter sido utilizados os meses descritos nos itens "Data 

Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve ser 

corrigido em sede de cumprimento de sentença. No que tange ao pedido 

de pagamento em dobro, desnecessária maiores digressões, uma vez que 

a relação tributária não é relação de consumo, conforme assentada na 

jurisprudência do STJ, não havendo que se falar em restituição dobrada 

como pretende a parte demandante. Quanto à atualização, após o advento 

da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral 

de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional noturno 

(Tema 163[1]/STF); 2) condenar o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT 

PREV a restituir à parte autora os valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre os adicionais noturnos referente ao 

período de 01/2015 a 04/2019, a serem acrescidos de correção monetária 

pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001838-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001838-14.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SEBASTIAO SANTIAGO 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Tutela de Urgência 

Inaudita Altera Pars para fazer cessar os descontos previdenciários 

ilegais proposta por SEBASTIÃO SANTIAGO em desfavor do MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional noturno, bem 

como a restituição em dobro dos valores descontados no total de R$ 

7.543,42 (sete mil quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e dois 

centavos). Deferiu-se o pedido de tutela provisória. Citado, o requerido 

não apresentou contestação. Contudo, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. Processo apto para julgamento antecipado (art. 355, 

I, do CPC). Passa-se à apreciação. A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Em síntese, diz o requerente que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis 

ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 

autos as fichas financeiras comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno de 08/2014 a 04/2019. Assim, 

porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo 

STF, faz jus à restituição dos valores. Extrai-se do demonstrativo de 

cálculo de id. 21547820, a existência de impropriedade em relação às 

parcelas a serem restituídas porque foram considerados os meses dos 

pagamentos dos adicionais, quando deveriam ter sido utilizados os meses 

descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a identificação do 

débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. No 

que tange ao pedido de pagamento em dobro, desnecessária maiores 

digressões, uma vez que a relação tributária não é relação de consumo, 

conforme assentada na jurisprudência do STJ, não havendo que se falar 

em restituição dobrada como pretende a parte demandante. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Diante do exposto, RATIFICA-SE A LIMINAR E JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno (Tema 163[1]/STF); 2) 

condenar o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir à parte 

autora os valores descontados a título de contribuição previdenciária 

sobre os adicionais noturnos referente ao período de 08/2014 a 04/2019 e 
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demais até o efetivo cumprimento da liminar, mediante comprovação, a 

serem acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o 

desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em 

julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e, 

por consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – 

Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de 

férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002102-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX RUFINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002102-31.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALEX RUFINO DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de “AÇÃO DE REPETIÇÃO c/c DECLARAÇÃO DE INDÉBITO c/c 

LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE” proposta por ALEX RUFINO DA SILVA 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre adicional FDE assessor pedagógico, 

bem como a restituição do montante descontado no período de 03/2015 a 

06/2016 no montante de R$ 46.916,40 (quarenta e seis mil novecentos e 

dezesseis reais e quarenta centavos). Citados, os requeridos 

apresentaram contestação. A Liminar foi deferida. DECIDO. Processo apto 

para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). Inicialmente, em que pese 

este juízo tenha firmado posicionamento no sentido de que o requerimento 

administrativo e a respectiva negativa da Administração constituem o 

elemento probatório apto a demonstrar a pretensão resistida e, portanto, o 

interesse de agir, observa-se que há manifestação da Fazenda Pública da 

qual se extrai a discordância. Desse modo, excepcionalmente, nessa 

hipótese, passa-se ao julgamento. I- PRELIMINAR A Lei Complementar nº 

560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). De plano, RECONHECE-SE a ilegitimidade 

passiva do ESTADO DE MATO GROSSO eis que o objeto da demanda 

compreende apenas descontos realizados após janeiro de 2015, portanto, 

período de legitimidade exclusiva da autarquia MT PREV. II – MÉRITO Em 

síntese, diz o requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos os holerites 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre adicional 

FDE assessor pedagógico no período de 03/2015 a 06/2019. Assim, 

porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo 

STF, faz jus à restituição dos valores. Verifica-se, contudo, que extrai-se 

dos demonstrativos de cálculo de id. 22170240, a existência de 

impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas porque foram 

considerados os meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam 

terem sido utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que 

não impede a identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de 

cumprimento de sentença. Quanto à atualização, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Quanto a alegação do requerido de que o 

conceito de remuneração contido na Lei Complementar Estadual nº 

202/2014 difere daquele utilizado como parâmetro de controle no Tema 

163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela média, favorável ao 

beneficiário e, consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema 

previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de 

forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, 

sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço 

que não há impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, 

nas situações individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a 

devida contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema 

previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido processo 

legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda 

irão se implementar é dever do ente público zelar pela observância dos 

parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao 

menos enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os 

regimes próprios. Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar e JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional FDE assessor 

pedagógico (Tema 163[1] /STF); 2) condenar a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte requerente a soma dos valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional FDE 

assessor pedagógico no período de 03/2015 a 06/2019, e demais 

descontos mediante comprovação, importância acrescida de correção 

monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado 

Especial da Fazenda Pública; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501250-74.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOLANDA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501250-74.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: DIOLANDA SILVA OLIVEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença no qual aportou a 

informação de que a exequente veio a óbito e que o espólio será 

representado pela inventariante SUZE SILVA OLIVEIRA. Promova a 

secretaria a alteração do polo ativo para fazer constar no sistema PJE o 

espólio da autora representado pela inventariante. Considerando que a 

obrigação foi completamente satisfeita, mediante sequestro do valor 

devido, ao qual não se opôs o executado, julga-se e declara-se extinto o 
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processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil e 

determina-se a expedição de alvará para levantamento do crédito e 

acréscimos. Dados bancários informados no id. 28277219, pág. 3. Após o 

processamento do alvará, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1015925-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOHAMAD FIRMINO FARES DA SILVA OAB - MT26338-O 

(ADVOGADO(A))

VITOR TORE NEGRAO OAB - MT26381/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1015925-72.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANA CRISTINA ALVES 

PEREIRA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO 

DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por ANA 

CRISTINA ALVES PEREIRA FARES GREGORIO em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA -MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre remuneração do cargo comissionado, bem como a restituição dos 

valores descontados no período de 01/2019 a 10/2019 no total de R$ 

1.430,10 (mil quatrocentos e trinta reais e dez centavos). Deferiu-se o 

pedido de tutela provisória. Citados, os requeridos apresentaram 

contestação. Processo apto para julgamento antecipado (art. 355, I, do 

CPC). I - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Sendo assim, 

ACOLHE-SE a preliminar suscitada para reconhecer a ilegitimidade passiva 

do ESTADO DE MATO GROSSO para responder a presente ação e, por 

consequência, determina-se sua exclusão da lide. Considerando que o MT 

PREV integra a lide no polo passivo, passo a análise do mérito. II – MÉRITO 

Em síntese, diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos autos os holerites 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre 

remuneração do cargo comissionado no período de 01/2019 a 10/2019. 

Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida 

pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Quanto à atualização, após o 

advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo 

Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Por fim, em relação a 

alegação do requerido de que o conceito de remuneração contido na Lei 

Complementar Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado como 

parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela 

média, favorável ao beneficiário e consequentemente geraria desequilíbrio 

ao sistema previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser 

admitido de forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a 

orientação fixada, sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. 

Contudo, é cediço que não há impeditivo de que, desde que demonstrado 

concretamente, nas situações individuais, excesso na base de cálculo 

que opere, sem a devida contributividade pelo servidor, em desfavor do 

sistema previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido 

processo legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias 

que ainda irão se implementar é dever do ente público zelar pela 

observância dos parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo 

Tribunal Federal, ao menos enquanto a própria Corte não edite orientação 

divergente para os regimes próprios. Diante do exposto, RATIFICA-SE A 

LIMINAR E JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre o cargo comissionado 

(Tema 163[1]/STF); 2) condenar o requerido MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir à parte autora os valores descontados 

a título de contribuição previdenciária sobre remuneração do cargo 

comissionado referente aos meses de 01/2019 a 10/2019 e demais até o 

efetivo cumprimento da liminar, mediante comprovação, a serem 

acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto do Juizado Especial da Fazenda Pública e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Determina-se a retificação do polo passivo 

em razão da exclusão do ESTADO DE MATO GROSSO da lide. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – 

Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de 

férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1011268-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE LUZIA DA COSTA ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1011268-87.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARGARETE LUZIA DA 

COSTA ASSIS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADEDE 

DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por MARGARETE LUZIA DA 

COSTA ASSIS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre remuneração de cargo 

comissionado identificado como FDE.SECRET.ESC/PEB, bem como a 

restituição dos valores descontados no período de 07/2015 a 09/2019 no 

total de R$ 17.278,13 (dezessete mil, duzentos e sessenta e oito reais e 

treze centavos). Deferiu-se o pedido de tutela provisória. Citados, os 

requeridos não compareceram à audiência de conciliação e apenas o 

ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação. Contudo, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Processo apto para julgamento 

antecipado (art. 355, I, do CPC). I - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece 

que o MT PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, 

dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, 

legítima para responder por questões relacionadas à contribuição 

previdenciária a partir da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao 

Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no período anterior (até 

31/12/2014). Sendo assim, ACOLHE-SE a preliminar suscitada para 

reconhecer a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO para 

responder a presente ação e, por consequência, determina-se sua 
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exclusão da lide. Considerando que o MT PREV integra a lide no polo 

passivo, passo a análise do mérito. II – MÉRITO Em síntese, diz a 

requerente que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária 

sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão de 

aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, 

com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). A requerente colacionou aos autos os holerites comprovando os 

descontos de contribuição previdenciária sobre remuneração do cargo 

comissionado identificado como FDE.SECRET.ESC/PEB no período de 

07/2015 a 09/2019. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade 

com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Por fim, em relação a alegação do requerido de que o conceito de 

remuneração contido na Lei Complementar Estadual nº 202/2014 difere 

daquele utilizado como parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo 

que atrairia cálculo, pela média, favorável ao beneficiário e 

consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema previdenciário, 

evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de forma genérica, 

de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, sem qualquer 

ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço que não há 

impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, nas situações 

individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a devida 

contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema previdenciário, seja 

feita a devida revisão, observado o devido processo legal. De igual modo, 

quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda irão se implementar é 

dever do ente público zelar pela observância dos parâmetros 

estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao menos 

enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os regimes 

próprios. Diante do exposto, RATIFICA-SE A LIMINAR E JULGAM-SE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre o cargo comissionado (Tema 

163[1]/STF); 2) condenar o requerido MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT 

PREV a restituir à parte autora os valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre remuneração do cargo comissionado 

identificado como FDE.SECRET.ESC/PEB no período de 07/2015 a 09/2019 

e demais até o efetivo cumprimento da liminar, mediante comprovação, a 

serem acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o 

desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em 

julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Determina-se a retificação do polo passivo em razão da exclusão do 

ESTADO DE MATO GROSSO da lide. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária 

sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o 

adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002090-85.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO TADEU NASCIMENTO QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAIANA APIO OAB - MT16103-O (ADVOGADO(A))

ORLANDO DOS SANTOS OAB - MT2417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Banco Safra S-A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RODRIGUES CAMPOS OAB - DF30294 (ADVOGADO(A))

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

TALITA NEVES SODRE DA MOTA OAB - DF18762 (ADVOGADO(A))

BRUNO DE AZEVEDO MACHADO OAB - DF23098 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002090-85.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: THIAGO TADEU NASCIMENTO 

QUEIROZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, BANCO SAFRA S-A 

Vistos, etc. O executado realizou o pagamento. Diante do exposto, 

JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil. Determina-se a expedição de 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como os próprios à quitação 

de tributos, caso aplicável, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Após o processamento 

do alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011624-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONHA MARIA AMORIM FERREIRA ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1011624-82.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SONHA MARIA AMORIM 

FERREIRA ALEXANDRE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de ação de obrigação não fazer c.c. 

repetição de indébito proposta por SONHA MARIA AMORIM FERREIRA 

ALEXANDRE em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional de plantão e 

de adicional de insalubridade, bem como a restituição dos valores 

descontados, no importe atualizado de R$ 7.491,20 (sete mil quatrocentos 

e noventa e um reais e vinte centavos). Citados, os requeridos 

apresentaram contestação. Decido. Inobstante o não comparecimento do 

requerido na audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, 

do CPC). Rejeita-se a impugnação a justiça gratuita, uma vez que no 

sistema dos juizados especiais o processo é gratuito na primeira fase. 

Dessa forma, só há interesse para o requerimento de gratuidade no 

momento da interposição de recurso inominado, que é a fase na qual o 

processo apresenta a possibilidade de imposição de condenação em 

custas e honorários, o que não é o caso dos autos. A Reclamante requer 

a restituição das contribuições previdenciárias do período de outubro/2014 

a agosto/2019. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que 

o MT PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, 

dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, 

legítima para responder por questões relacionadas à contribuição 

previdenciária a partir da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao 

Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no período anterior (até 

31/12/2014). Mérito. Em síntese, diz a requerente que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis 

ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 
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autos as fichas financeiras comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre Adicional de Plantão e Adicional de Insalubridade, no 

período de outubro/2014 a agosto/2019. Assim, porque sofreu cobrança 

em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição. 

Quanto a alegação de que o conceito de remuneração contido na Lei 

Complementar Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado como 

parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela 

média, favorável ao beneficiário e consequentemente geraria desequilíbrio 

ao sistema previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser 

admitido de forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a 

orientação fixada, sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. 

Contudo, é cediço que não há impeditivo de que, desde que demonstrado 

concretamente, nas situações individuais, excesso na base de cálculo 

que opere, sem a devida contributividade pelo servidor, em desfavor do 

sistema previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido 

processo legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias 

que ainda irão se implementar é dever do ente público zelar pela 

observância dos parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo 

Tribunal Federal, ao menos enquanto a própria Corte não edite orientação 

divergente para os regimes próprios. Quanto ao cálculo de atualização 

apresentado, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos para: 1) 

Declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional de 

plantão e adicional de insalubridade (Tema 163[1]/STF); 2) Condenar o 

ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a parte autora a soma dos valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional de 

plantão e adicional de insalubridade, nos meses 10/2014 a 12/2014, e a 

autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma 

dos descontos de mesma natureza incidentes no período de 01/2015 a 

08/2019, e, eventualmente, demais parcelas posteriores, mediante 

comprovação, ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1019534-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ARNALDO FARIA DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1019534-63.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUIS ARNALDO FARIA DE 

MELLO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de ação de obrigação não fazer c.c. repetição de 

indébito proposta por LUIS ARNALDO FARIA DE MELLO em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre cargo de comissão, bem como a restituição dos valores 

descontados, no importe atualizado e dobrado de R$ 58.770,24 (cinquenta 

e oito mil setecentos e setenta reais e vinte e quatro centavos). Citados, 

os requeridos apresentaram contestação. Decido. Inobstante o não 

comparecimento do requerido na audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Processo apto para julgamento 

antecipado (art.355, I, do CPC). Rejeita-se a impugnação a justiça gratuita, 

uma vez que no sistema dos juizados especiais o processo é gratuito na 

primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o requerimento de 

gratuidade no momento da interposição de recurso inominado, que é a 

fase na qual o processo apresenta a possibilidade de imposição de 

condenação em custas e honorários, o que não é o caso dos autos. A 

Reclamante requer a restituição das contribuições previdenciárias do 

período de janeiro/2014 a outubro/2019. A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Segundo o disposto no artigo 1º do 

Decreto Federal nº 20.910/1932: "Art. 1º - As dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem." Por essa razão, considerando que a requerente 

ajuizou a presente ação em 04/12/2019, reconheço a prescrição do 

período pretérito à 12/2014. Mérito. Em síntese, diz a requerente que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). Extrai-se das fichas 

financeiras da requerente que a contribuição previdenciária incidiu sobre o 

valor descrito no item “CARGO COMIS.”, no período de dezembro/2014 a 

outubro/2019, desse modo, a parte autora faz jus à restituição dos valores 

cobrados a maior, haja vista a incidência indevida da alíquota 

previdenciária sobre verba que não é incorporada à remuneração do 

servidor para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria. Quanto a 

alegação do requerido de que o conceito de remuneração contido na Lei 

Complementar Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado como 

parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela 

média, favorável ao beneficiário e consequentemente geraria desequilíbrio 

ao sistema previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser 

admitido de forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a 

orientação fixada, sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. 

Contudo, é cediço que não há impeditivo de que, desde que demonstrado 

concretamente, nas situações individuais, excesso na base de cálculo 

que opere, sem a devida contributividade pelo servidor, em desfavor do 

sistema previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido 

processo legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias 

que ainda irão se implementar é dever do ente público zelar pela 

observância dos parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo 

Tribunal Federal, ao menos enquanto a própria Corte não edite orientação 

divergente para os regimes próprios. Quanto ao cálculo de atualização 

apresentado, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Indefere-se o pedido de restituição em dobro, eis que não se aplica à 

Fazenda Pública as disposições do CDC. Diante do exposto, JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) Declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre cargo de comissão 

(Tema 163[1]/STF); 2) Condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir 

a parte autora a soma dos valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre cargo de comissão, no mês 12/2014, e a autarquia 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma dos 

descontos de mesma natureza incidentes no período de 01/2015 a 

10/2019, e, eventualmente, demais parcelas posteriores, mediante 

comprovação, ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 
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do trânsito em julgado e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1015139-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO FERNANDES ZILIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES OAB - MT14344-O 

(ADVOGADO(A))

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629-O (ADVOGADO(A))

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1015139-28.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: JAIRO FERNANDES ZILIO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

ação de execução de título extrajudicial em que JAIRO FERNANDES ZILIO 

objetiva o recebimento do valor atualizado de R$ 20.302,09 (vinte mil 

trezentos e dois reais e nove centavos), representado pelas certidões de 

crédito Nº 9.9.091.857-2, no valor atualizado de R$ 18.624,91 (dezoito mil 

seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e um centavos) e Nº 

1.1.005.528-4 no valor atualizado de R$ 1.677,18 (mil seiscentos e setenta 

e sete reais e dezoito centavos), ambas emitidas pela Secretaria de 

Estado de Administração em 16/04/2009 e 23/04/2000, respectivamente. A 

presente ação foi proposta em 10/2012. Citada, a parte executada opôs 

Embargos à Execução, alegando prescrição dos títulos, bem como 

excesso da execução, sendo impugnado pela parte exequente. Passa-se 

à decisão. O exequente trouxe a atualização dos cálculos (ID. 25691493, 

pág. 07 e 08). No tocante à alegação de prescrição, o artigo 1º do Decreto 

nº 20.910/1932 estabelece que: "Art. 1º - As dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem." Sendo assim, uma vez emitida a certidão, ter-se-á 

início o decurso do prazo prescricional inerente a todo título de crédito, no 

caso, o prazo de 05 (cinco) anos para se postular o respectivo 

recebimento. Impera, pois, o princípio da legalidade. Deste modo, os 

prazos prescricionais são contados de forma objetiva, na forma da lei de 

regência, não havendo que se falar em critérios que alarguem sua 

interpretação e aplicação, sob pena de se tentar burlar norma de ordem 

pública. Observa-se que a Certidão Nº 1.1.005.528-4 foi expedida em 

23/04/2000, sendo assim, verificando a data da emissão da Certidão e a 

do ajuizamento da ação, constata-se que a pretensão da parte exequente 

em relação ao mencionado título encontra-se fulminada pelo lapso 

prescricional quinquenal, comum a Fazenda Pública. A parte exequente, 

ainda que de posse da Certidão de Crédito Nº 1.1.005.528-4 quedou-se 

inerte, em executa-la, administrativamente ou judicialmente, portanto, 

necessário o reconhecimento da preliminar de mérito. Com relação a 

alegação do embargante de excesso de execução tendo em vista suposto 

erro no cálculo de atualização do crédito, não merece prosperar, tendo em 

vista a ausência de planilha de cálculo com os índices que entende 

devidos. A alegação de erro no cálculo deveria vir municiada com o 

demonstrativo do montante que a Fazenda Pública entende correto a fim 

de gerar o afastamento do cálculo do exequente. Ademais, corroborando 

com esse entendimento, verifica-se que não se identifica a incidência de 

juros no cálculo do exequente como alega a parte embargante. Deste 

modo, ACOLHE-SE, em parte, os Embargos à Execução opostos pela 

Fazenda Pública para DECLARAR a ocorrência da prescrição da 

pretensão autoral em relação a CERTIDÃO DE CRÉDITO Nº 1.1.005.528-4 

emitida pela Secretaria de Estado de Administração em 23/04/2000, e 

HOMOLOGAR o crédito relativo a CERTIDÃO DE CRÉDITO nº 

9.9.091.857-2, emitida pela Secretaria de Estado de Administração em 

16/04/2009, no valor de R$ 18.624,91 (dezoito mil seiscentos e vinte e 

quatro reais e noventa e um centavos), conforme cálculo indicado no id. 

25691493, pág. 07, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda 

Pública. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a certidão original na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las 

para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. A 

decisão homologatória serve como requisição de pagamento. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001997-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DA COSTA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE SOUZA COUTINHO OAB - MT10661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001997-54.2019.8.11.0001 REQUERENTE: WANDERSON DA COSTA 

CASTRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de Ação de Cobrança de Ajuda de Custo por transferências de 

sede proposta por WANDERSON DA COSTA CASTRO em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento do valor de R$ 

25.369,65 (vinte e cinco mil trezentos e sessenta e nove reais e sessenta 

e cinco centavos), que corresponde à diferença entre o valor do seu 

subsídio à época dos fatos e o valor pago pelo ente púbico como ajuda de 

custo. Citado, o requerido não compareceu na audiência de conciliação, 

mas apresentou contestação. Decido. Em que pese este juízo tenha 

firmado posicionamento no sentido de que o requerimento administrativo e 

a respectiva negativa da Administração constituem elemento probatório 

apto a demonstrar a pretensão resistida e, portanto, o interesse de agir, 

observa-se que há manifestação da Fazenda Pública da qual se extrai a 

discordância com o pleito. Desse modo, excepcionalmente, nesta hipótese, 

passa-se ao julgamento. O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido 

julgando antecipadamente a lide. Passo ao julgamento. Consta da inicial 

que o requerente faz parte do Comando da Polícia Militar Estadual, fato 

este que ensejou na sua transferência, no dia 29/11/2016, de 

Comodoro/MT para o Comando da Polícia Militar de Alta Floresta/MT, e, no 

dia 20/03/2019, de Alta Floresta para o Comando da Polícia Militar de Alto 

Araguaia. Dos Boletins Gerais da PMMT nº 1615 e 2154 extrai-se a 

informação de que as transferências do Oficial Superior se daria com 

ônus por necessidade do serviço (ids. 21997580 e 21997582), fato que 

reclama a percepção de ajuda de custo. O Estatuto dos Militares 

disciplinado pela Lei Complementar 555, de 29 de dezembro 2014, 

estabelece o que segue: Art. 130 A ajuda de custo destina-se a 

compensar as despesas de instalação do militar que, no interesse do 

serviço e por ato do Comandante-Geral, passa a ter exercício em nova 

sede por mais de 30 (trinta) dias. Art. 131 A ajuda de custo corresponderá 

ao valor de 01 (um) subsídio mensal do militar. Art. 132 Não terá direito à 

ajuda de custo o militar estadual: I - movimentado por interesse próprio; II - 

movimentado da sede em que serve para outra, cujo percurso for igual ou 

inferior a 30 (trinta) quilômetros, exceto se forem comprovadas a 

necessidade e a efetiva mudança. Art. 133 Restituirá a ajuda de custo o 
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militar estadual que a tenha recebido nas formas e circunstâncias abaixo: I 

- integralmente, de uma só vez, quando deixar de seguir destino. II - pela 

metade do valor recebido, quando até 06 (seis) meses após ter seguido 

para nova unidade: a) for a pedido, exonerado do cargo; b) regressar a 

pedido. Art. 134 A ajuda de custo não será restituída pelo militar estadual 

ou seus beneficiários quando: I - após ter seguido destino, for mandado 

regressar; II - ocorrer o falecimento do militar estadual, quando já se 

encontrar no destino. A transferência do Autor ocorreu em 2016 e 2019, 

ou seja, na vigência da Lei Complementar 555/2014. No entanto, 

percebe-se que, no momento do pagamento da ajuda de custo relativa à 

transferência, aplicou-se o dispositivo na revogada Lei Complementar 

231/2005. Assim, tendo o art. 131 da LC 455 estabelecido que o valor 

correspondente à ajuda de custo relativa à transferência seria 

correspondente ao valor de 01 (um) subsídio mensal, cabe a procedência 

da pretensão autoral. Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido 

inicial e CONDENA-SE o Estado de Mato Grosso a pagar R$ 11.547,65 

(onze mil quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) 

ao requerente a título de ajuda de custo relativa à transferência ocorrida 

em 11/2016, e a pagar R$ 13.822,00 (treze mil oitocentos e vinte e dois 

reais) ao requerente a título de ajuda de custo relativa à transferência 

ocorrida em 03/2019, cujos valores devem ser acrescidos de juros 

aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação, e de correção 

monetária da data que deveria ter sido pago pelo IPCA-E, respeitado o teto 

dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 

27 da Lei 12.153/09.e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1017645-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ARAUJO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1017645-74.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FABIANO ARAUJO DE 

AMORIM REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de reclamação 

proposta por FABIANO ARAUJO DE AMORIM em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO objetivando a restituição de contribuição previdenciária 

descontada, em tese, indevidamente, desde 2014. No id. 27065757 foi 

determinada a emenda a inicial nos seguintes termos: “Ante o exposto, 

com amparo nos princípio da economia processual e eficiência, faculto à 

parte autora emendar a petição inicial, para, querendo, incluir o 

litisconsorte e apresentar demonstrativo de débito especificando o 

período, valores e natureza do desconto, observando a legitimidade 

passiva, bem como para juntar fichas financeiras atualizadas, o 

comprovante de protocolo do pedido administrativo referente ao pedido 

deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da administração 

pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo 

por ausência de interesse de agir.”. O requerente deixou transcorrer o 

prazo sem que fosse adotada qualquer providência ao impulsionamento do 

feito. Ante o exposto, RECONHECE-SE a perda superveniente do interesse 

de agir e, como corolário, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei 9.099/95 c/c 485, VI, do 

Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503852-67.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ROBERTO CURVO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503852-67.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: RODRIGO ROBERTO CURVO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O executado 

realizou o pagamento. A parte exequente se manifestou, concordando 

com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Determina-se a expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem 

como os próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme 

identificado no cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. Publique-se. Após o processamento do alvará, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503398-87.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES DA COSTA XAVIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503398-87.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: ALCIDES DA COSTA XAVIER 

EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. O executado 

realizou o pagamento. A parte exequente se manifestou, concordando 

com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Determina-se a expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem 

como os próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme 

identificado no cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. Publique-se. Após o processamento do alvará, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1009019-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAZIRE FORTE BELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1009019-66.2019.8.11.0001. REQUERENTE: DAZIRE FORTE BELO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de ação 

declaratória c/c danos materiais e morais, proposta por Dazirê Forte Belo, 
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em face do Estado de Mato Grosso O Estado de Mato Grosso contestou a 

ação, no Num. 24202268, p. 3-5, reconhecendo o pedido de 

desnecessidade de opção de um dos cargos, eis a autora se encontra 

aposentada em um dos cargos, com a consequente perda do objeto 

quanto ao pedido de declaração de legalidade da cumulação do cargo de 

professora com o de Agente de administração fazendária e, quanto ao 

pedido de reintegração na função gratificada e indenização por danos 

morais e materiais, pugnou pela improcedência do mesmo, eis que a autora 

não comprovou qualquer ilegalidade, tratando-se de função de confiança, 

ato discricionário da Administração Púbica. É o sucinto relatório, até 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. Decido em 

razão do Provimento n. 17/2020-CM ; c/c Portaria n. 30/2020-CGJ. 

Compulsando o pedido inicial, verifica-se que a requerente pretende a 

declaração da legalidade da cumulação dos cargos que ocupa; a 

revogação da obrigação de optar entre o cargo de magistério aposentada 

e de Agente de Administração Fazendária, determinado no PAD, contra si 

instaurado; restabelecimento da distribuição de processos na APD com o 

conseqüente pagamento do adicional de 30% sobre o subsídio, além de 

condenação dos requeridos nos danos materiais e morais sofridos. 

Quanto aos pedidos de declaração da legalidade da cumulação de cargos 

e manutenção no cargo de Agente de Administração Fazendária, 

considerando que a autora se encontra aposentada do cargo de 

professora, o próprio requerido reconheceu, em contestação, o direito da 

autora de permanecer no cargo que ocupa, sem necessidade de opção. 

Assim, quanto à manutenção da autora no cargo de Agente de 

Administração Fazendária, desnecessárias maiores discussões a 

respeito. Já no que toca ao pedido de revogação da obrigação de optar 

entre o cargo de magistério aposentada e de Agente de Administração 

Fazendária, resta prejudicado, na exata medida em que o requerido 

reconheceu o direito da autora de permanecer no cargo. Quanto ao pedido 

de reintegração na função gratificada de distribuição de processos na 

APD e pagamento de adicional de 30%, tenho que o mesmo não prospera. 

Isso porque, a dispensa da função gratificada, exercida por servidor 

efetivo, constitui mero exercício do poder discricionário da Administração 

Pública, sendo que, in casu¸ a parte autora não demonstrou que seu 

afastamento da função que exercia, na Secretaria de Fazenda, tenha 

decorrido da instauração de procedimento administrativo, eis que, embora 

tenha respondido ao referido processo, não há qualquer prova que 

demonstre que o afastamento do cargo se deu, exclusivamente, em razão 

do mesmo. Outrossim, a parte autora não produziu nenhuma prova nesse 

sentido, ônus que lhe incumbia, limitando-se, inclusive, à requerer o 

julgamento antecipado da lide. Sendo assim, não há que se falar em 

reintegração na função, bem como ressarcimento dos valores não 

recebidos a título da referida função, desde o seu afastamento. Do mesmo 

modo, não havendo comprovação da ilegalidade do afastamento da autora 

do cargo de confiança, não há que se falar em indenização por danos 

morais ou materiais. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I 

e III, “a”, do NCPC, tão somente a fim de RECONHECER O DIREITO DA 

AUTORA DE PERMANECER NO CARGO QUE OCUPA, sem necessidade de 

opção, bem como julgar IMPROCEDENTES os demais pedidos formulados 

na inicial. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004400-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEODORO EMILIO DUMMER (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXIA CAETANO BARBOSA OAB - MT26594/O (ADVOGADO(A))

MARCIO TADEU SALCEDO OAB - MT6038/O-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1004400-93.2019.8.11.0001. INTERESSADO: TEODORO EMILIO DUMMER 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos etc. 

Trata-se de ação declaratória de nulidade de processo administrativo 

proposta por AVELINO TEODORO EMÍLIO DUMMER, em face do 

DETRAN/MT, aduzindo que foi surpreendido com a suspensão do direito 

de dirigir, em razão de processo administrativo instaurado por infrações 

de trânsito. Sustenta que três das infrações lançadas em seu prontuário 

foram praticadas por terceiros. Aduz, ainda, a nulidade do processo 

administrativo, ante a ausência de notificação para apresentar defesa. O 

requerido apresentou contestação, aduzindo a ausência de nulidade no 

processo administrativo, ante a notificação do requerido por edital, pois 

mudou-se do endereço e não comunicou ao órgão administrativo. É o 

sucinto relatório, até porque dispensado, nos termos do artigo 38, da lei 

9099/95. Decido em razão do Provimento n. 17/2020-CM ; c/c Portaria n. 

30/2020-CGJ. Primeiramente, quanto a alegação de nulidade do processo 

administrativo, por ausência de notificação, não prospera. Isso porque, o 

requerido comprovou, em contestação, que encaminhou a notificação para 

o endereço existente no seu banco de dados, as quais retornou 

infrutífera, sendo que, então, realizou a notificação, por edital, do 

requerente. A Lei n. 7692/2002 que regula o processo administrativo no 

âmbito da Administração Pública Estadual dispõe em seu art. 38, II: “Art. 38 

No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e 

intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de 

recebimento, observarão as seguintes regras: I - constitui ônus do 

requerente informar seu endereço para correspondência, bem como 

alterações posteriores; II - considera-se efetivada a intimação por carta 

com lua entrega no endereço fornecido pelo interessado”; In casu, 

constata-se que o requerente mudou-se de endereço e não comunicou ao 

órgão administrativo, ônus que lhe incumbia. Assim, não há que se falar 

em nulidade do processo administrativo por ausência de notificação. No 

que toca às infrações lançadas no prontuário do requerente, de fato, 

constata-se que algumas não são referentes ao mesmo, eis que constam 

nome de proprietários de veículos e condutores diversos, senão vejamos: 

Num. 22880564, p. 10: Auto de Infração SIN0016334 (05 pontos): Veículo 

Placa: QBX 0365/MT Proprietário: André Marques de Oliveira Sena 

Condutor: Thiago Ferreira Borges Num. 22880564, p. 11: * Auto de 

Infração EMV0594953 (04 pontos) Veículo Placa: QBX 0365/MT 

Proprietário: André Marques de Oliveira Sena Num. 22880564, p. 18: * 

Auto de Infração E021831214 (05 pontos) Veículo Placa: OBR 1731/M T 

Proprietário: José Paulo Bortoluzzi Sendo assim, quanto as referidas 

infrações, as quais somam 14 pontos, é clara a ilegalidade em se manter 

ao requerente a pontuação referente às penalidades aplicadas. Porém, 

ainda que excluída a referida pontuação, deve ser mantida a penalidade 

de suspensão do direito de dirigir imposta, eis que a somatória das demais 

penalidades, bem como o período das mesmas, encontram-se 

devidamente inseridos no inciso I do art. 261 do CTB. Posto isso, e sem 

maiores delongas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, fazendo-o, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso I, do NCPC, determinando que o requerido proceda, 

administrativamente, com a transferência dos pontos, objeto dos autos de 

infrações SIN0016334, E021831214 e EMV0594953, aplicados ao 

requerente para o legítimo infrator, com a conseqüente exclusão das 

referidas pontuações do seu prontuário, no prazo de 30 dias, sob pena de 

multa, no valor de R$500,00. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001098-56.2019.8.11.0001. INTERESSADO: DORA PAES ARAUJO 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos etc. Trata-se de reclamação 

pugnando pela condenação do reclamado em danos morais por suposta 

ilicitude consistente em exame laboratorial com falso positivo para 

tuberculose. O reclamado apresentou contestação, arguindo, 
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preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais (Num. 24357491). É o sucinto relatório, 

até porque dispensado, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. Decido em 

razão do Provimento n. 17/2020-CM ; c/c Portaria n. 30/2020-CGJ. Direto 

ao ponto, com relação às preliminares arguidas, considerando o princípio 

da primazia das decisões de mérito, deixo de apreciá-las, passando à 

análise do mérito. Nesta toada, a improcedência dos pedidos iniciais é 

medida que se impõe. Isso porque, há margem de inconclusividade para 

exames laboratoriais, cabendo, portanto, ao médico, analisando o quadro 

clínico do paciente verificar a hipótese diagnóstica. In casu, foram 

localizados na primeira amostra do material analisado 2 B.A.A.R (Bacilos 

Álcool-Ácido Resistentes que indicam a presença de tuberculose) em 100 

campos examinados (Num. 20033870). Já na segunda amostra foram 

localizados 6 B.A.A.R em 100 campos examinados, circunstâncias que, 

confrontadas com o quadro clínico da paciente, consoante prontuário de 

Num. 24357492, indicaram a hipótese diagnóstica de tuberculose, com o 

que o médico responsável iniciou o tratamento até mesmo para se evitar 

danos à saúde da autora. Porém, ao realizar um segundo exame para 

contraprova não houve a confirmação do diagnóstico, suspendendo-se o 

tratamento, indicando a autora que entre um diagnóstico e outro 

decorreram dezesseis dias, tempo razoável para a confirmação (ou não) 

do diagnóstico, sendo que tão logo saiu o resultado da contraprova foram 

suspensos todos os tratamentos a que a autora foi submetida. A 

jurisprudência não destoa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – ULTRASSONOGRAFIA – ANÁLISES CLÍNICAS – 

DETECÇÃO DE ABORTO – DIAGNÓSTICO NÃO CONCLUSIVO – 

RECOMENDAÇÃO MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES 

COMPLEMENTARES – REALIZAÇÃO DE EXAME POSTERIOR SOB OUTRA 

MODALIDADE DE AFERIÇÃO – ABORTO INEXISTENTE, FETO SAUDÁVEL – 

DIFERENÇA ENTRE DIAGNÓSTICO ERRADO E NÃO CONCLUSIVO – 

PERÍODO ENTRE OS EXAMES DE UM DIA – MARGEM DE ERRO 

TOLERÁVEL PELA CIÊNCIA MÉDICA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O resultado de qualquer exame 

diagnóstico deve ser interpretado e avaliado pelo médico, com base na 

condição clínica e no histórico do paciente, os quais orientarão o raciocínio 

clínico do médico e a adequada e segura conclusão diagnóstica. O 

resultado falso positivo não se caracteriza como serviço defeituoso, 

porque a segurança estatuída no art.14, § 1º, do CDC deve ser aferida 

"levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as 

quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido". No 

caso, a circunstância relevante a ser ponderada era o estado inicial de 

gravidez da examinada, que abre a possibilidade do resultado 

falso-positivo, aceito pela literatura médica. O dever de segurança 

previsto no art. 14 do CDC não é absoluto, devendo ser interpretado na 

forma do parágrafo 1º, com a ponderação das circunstâncias relevantes 

e peculiares de cada caso concreto. (N.U 0002105-86.2013.8.11.0009, , 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) Posto isso, julgo 

IMprocedenteS os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC. Sem custas e honorários, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95. Sem reexame necessário, nos termos do artigo 

11, da Lei 12.153/2009. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito
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